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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 Miquel calla!  
Mareges més que el Paraulògic,  
i anem a criticar a l'Ajuntament 
que serà molt més pedagògic.  
 
En primer lloc disculpeu-me 
per tocar un tema tant repetitiu, 
no ets tu Bonet no pateixis, 
és la portada, cada any us hi lluïu. 
 
Ribetans i ribetanes, 
què us ha semblat aquest renoc? 
Resulta que surt d’un concurs públic… 
ho sabíeu? doncs jo tampoc.  
 

I a l'interior, a la separata, 
en Pins treu tots els draps bruts 
en Nana, al programa del Ger, contraataca… 
heus aquí la setmana dels barbuts! 
 
Sigui veritat o mentida 
m’he quedat amb cara de peix… 
queda clar que aquestes merdes 
el Drac no se les mereix!  
 
I un apunt, amics de Fem Ribes 
uns patges lletjos que espanta... 
està molt bé ajudar i regalar cartes 
però que no hi posi “Dear Santa”.  
 
Abans d'escoltar els 7 pecats capitals 
volem fer una petita menció  
per recordar la figura d'en Magí  
que de Sant Pau fou administrador !!! 
Gràcies Magí 
 
DIABLE 1 
 
Al bell mig de l'estiu una imatge, 
no he pogut esborrar de la retina, 
és el dia mundial de l'esclerosi 
amb els polítics banyant-se a la piscina. 
 
El vostre afany per anar a l'Espai Blau, 
té una intencionalitat que aviat denoto, 
complir certs compromisos polítics 
i com sempre… sortir a la foto. 
 
Què poc després d'aquella visita, 
com si es tractés d'algun malefici, 
se'n destapa una crisis profunda 
amb intencions d'acabar a judici. 
 
Aquí algú s'ha omplert les butxaques 
a la caixa no hi ha calerons,  
els empleats diuen que no cobren 
i estan que cauen les instal·lacions. 
 
LLUCIFER 
 
Tot l'escalf als seus treballadors, 
que els vostres sous us paguin al dia, 
i si mai us quedeu sense feina, 
penseu en fer classes d'ortografia. 
 
DIABLE 2 
 
Batejar les colles de bastons 
a algú li podia semblar divertit 
però veient l’última que han fet 
és ben bé que els han abduït. 
  
Els hi diu un de Sitges 
que ha trobat un paperot, 
l’autèntica boja de Ribes 
i tots amén amb el cap cot. 
  
Un llunàtic de Vilanova, 
que de ballar en sap un ou, 
mescla el corrandillo i la pavana 
ribetans teniu ball nou. 
 
LLUCIFER 
  
Recrear la història està de moda 
també recuperar danses “vives”! 
Però els ribetans tenim molt clar 
com sona la Boja de Ribes.   
 
Bastoners de casa nostra 
una mica d’autoestima, collons!!! 
Ni els de Sitges ni els de Vilanova 
han de dir-vos com ballar bastons! 
 
 



DIABLE 3 
 
Tinc catorze fills 
i ni un duro per anticonceptius 
Abi, vull una solució… 
"Pressupostos Participatius" 
 
Tinc els pits que em pengen, 
ja no són tant atractius, 
Perona, dona'm un consell… 
"Pressupostos Participatius" 
 
Estic cardat a multes 
els tests dels mossos sempre són positius 
Alfons Moral necessito ajuda... 
"Pressupostos Participatius" 
 
La coca puja com la borsa, 
vull una hipoteca per uns addictius, 
Moya, tu què faries?... 
"Pressupostos Participatius" 
 
LLUCIFER 
 
De Governació a Cultura 
cap regidor es vol mullar 
qualsevol demanda que tinguis 
als pressupostos et fan acabar. 
 
Si no tens una escola al darrere 
que et vulgui recolzar 
no t'esforcis fent propaganda 
la teva proposta no sortirà. 
 
 
DIABLE 4 
 
Ribetanes i ribetans 
és any de celebració 
i és que el Drac de tres caps 
fa anys de la seva gestació 
 
Mig segle en dansa 
moltes estampes ens ha deixat, 
des de la crema d’un carro 
fins a un cap decapitat. 
 
Mil i una històries 
i grans canvis revulsius 
va passar de cremar la façana 
a fer-se fotos als Xulius 
 
LLUCIFER 
 
Que aquesta fita no desllueixi 
la celebració de dos grans il·lustres, 
en Magí i l’Andreu van tirar una piula, 
diuen que enguany farà sis lustres. 
 
Nosaltres no ens quedarem enrere  
i l’any vinent fem l’aniversari, 
sumant els anys d’en Peco i en Col 
celebrarem el tricentenari. 
 
DIABLE 5 
 
Com que he fet quatre duros 
venent testos fraudulents 
he decidit invertir-los: 
seré un empresari emergent. 
 
Així que us anuncio amb pompa 
compro la carpa Revolució 
on ja per fi s’hi faran 
espectacles de debò! 
 
El gran Pessebre Bebent! 
un show per petits i grans 
en lloc de caldo tindreu birra 
patrocinada per Beerretans! 

També tindrem monologuistes 
el primer és un gran crac: 
en Pins donant lliçons d’història 
sobre la depressió del Drac! 
 
I per tancar la temporada 
com que no hi ha Fes+Chapeau 
farem venir tots els twitaires 
que critiquen la festa major! 
 
LLUCIFER 
 
Abigail ja saps què diuen 
de desagraïts l’infern n’és ple 
si no vols baixar allà baix amb naltrus 
accepta l’oferta que et faré: 
 
La carpa de circ te la regalo 
a Roquetes quedarà d’allò més top  
l’any vinent ens poses envelat 
que portarem el Mago Pop.  
 
DIABLE 6 
 
Defensors del català 
la vostra hora és arribada 
orgullosos pel carrer 
enarboreu l'estelada 
i proclameu contra el vent 
"No al vint i cinc per cent!" 
 
Però després entreu en un bar 
amb un cambrer sud-americà 
si demaneu "un cortado": 
com voleu que aprengui català? 
 
O per por que alguna APP 
us trobeu que no han traduït 
i us configureu el mòbil 
en la llengua de Madrid. 
 
I després al perfil de Tinder 
per deixar-les bocabadades 
escriviu sense cap vergonya 
"Me llaman el Ocho Pulgadas". 
 
Sou uns patriotes de collons 
un dia us arrieu la llengua  
i l'endemà els pantalons. 
 
LLUCIFER 
 
Si no feu servir el català 
no cal que onegeu senyeres 
això sí, demaneu que us enterrin 
demà mateix al Fossar de les Moreres. 
 
DIABLE 7 
 
Quan ja portes quinze PCRs  
quan, tot i el Nadal, ets negatiu 
quan t’has descomptat amb tants contactes 
i no perdones ni un dia festiu. 
  
Quan veus que queden menys de set dies 
quan hi ha un bri de llum en la negror 
quan t’adones que si ara et confinen 
tu et quedes sense festa major. 
  
Resistiré, jo vull pujar a l’ermita 
aguantaré, he de tirar una pedra a Sant Pau 
Xic. 
Vull veure els resacosos estirats a missa, 
veure els bastons que s’arrosseguen 
sense haver sortit de nit. 
Resistiré, jo vull comprar-me un sabre, 
aguantaré, vull cantar els goigs amb mossèn 
Fermí, 
i encara que m’hagi de fer mil tests 
d’antígens… 

Resistiré, resistiré. 
  
Quan et deixen ballar sense lona, 
quan l’Abigail ja ho ha passat, 
quan de cop i volta tu t’adones 
ella hi serà i tu a casa tancat. 
  
Quan fins i tot dorms amb mascareta, 
quan fas cas el què en Basté et diu, 
quan vas a pregar a la Moreneta… 
per déu no puc sortir positiu !! 
  
Resistiré, jo vull pujar a l’ermita 
aguantaré, he de tirar una pedra a Sant Pau 
Xic. 
Vull veure els resacosos estirats a missa 
veure els bastons que s’arrosseguen 
sense haver sortit de nit. 
Resistiré, jo vull comprar-me un sabre 
aguantaré, vull cantar els goigs amb mossèn 
Fermí 
i encara que m’hagi de fer mil tests 
d’antígens… 
 
Resistiré, resistiré. 
 
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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