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Ribetans, ja hem arribat 
per criticar a tot cristo 
i, després, encendre un misto 
perquè quedi tot cremat. 
Que aquest poble que fou seu 
i baluart d’idees roges 
convertit el trobareu 
en corral de vaques boges. 
Per això, s’avisa als obesos 
que hi ha a la localitat 
que ja no tenen permesos 
ni hamburgueses ni estofat. 
Perquè he llegit al Lecturas 

i he quedat bocabadat 
en saber que les figures 
de la més alta societat, 
foten el camp d’Estepona 
per anar a viure a Can Girona. 
La raó de l’esbandida 
és el projecte de l’hipòdrom 
que després de prendre’n mida 
el Gordo vol fer a l’autòdrom. 
On ara es planten tomaques 
prendran el sol Sandres Camaques. 
En comptes d’un cabo que bada 

tindrem la Guàrdia Muntanda. 
Si al Ger a vegades em colo, 
hauré d’anar al Club de Polo. 
I si sóc clica maldestre 
em faré del Cercle Eqüestre. 
Si abans hi havia la Boem, 

putes de luxe ara tindrem. 
I si ara tenim el rector, 
en vindrà un de l’opus dei 

i bisbe, abat i prior 
els dies que ens visiti el rei. 
Es crearà molta ocupació: 
recollirem fems amb tartrana 
com es feia al temps de la gana. 
Si a l’alcaldia i a en Muç els encanta 
rebre algun polític cubà 
ara s’hauran d’acostumar 
a fer petons a la mà de la Infanta. 
I en Moragues donarà un sugu 

als fills que tindrà el duc de Lugo. 
Per això, s’avisa a l’obès 
regidor de la disciplina, 
que parli amb en Cipriano Andrés 
dels perills de la peste equina. 
Però tornem a la rutina 
per parlar de fets concrets: 
per exemple les senyores 
que a can Miret fan cursets 
i aprenen a guarnir taules 
i a sorgir calçotets. 
O l’Arnal que fa la cort 

als Garrigues amb deliri 
i els cliques encenen un ciri 
perquè el pacte sigui bord. 
O el padró municipal 
en què nenes tafaneres 
fan preguntes punyeteres 
de consultori sentimental 
i qui té la dona absent 
aprofita el moment. 
O la canalla del rector 
que a l’estil d’Esparreguera 
es fan passar la trempera 
a còpia de fer la Passió. 
Escolteu aquests cornuts 
que us diran les veritats 
i en cosa de cinc minuts 
sortireu tots esquitxats. 
 
Diable I 
A la comarca és conegut 
com un conductor de primera: 
prudent, sí. Però cabeçut. 

És el rei de la carretera. 
Sempre et dóna preferència 
als tombs de can Macià 
i té molta paciència: 
tanta, que es fa estimar. 
Condueix un autobús 
i és amable amb els viatgers 
si mai es troba un embús, 
ni renega ni diu res. 
Però la vida és tan injusta 
que me li fa un vilipendi 
cremant-li com si fos fusta 
tot l’autobús d’un incendi. 
 
Llucifer 
Pobre Cabezón, quin trasbals! 

foties patades als fanals 
mentre els bombers per cames 
corrien per apagar les flames 
que et sortien dels queixals. 
 
Diable II 

La vida del periodista 
és dura de veritat, 
i n’hi ha un amb molta vista 
que tomba per aquí al costat. 
No sabem pas com treballa 
però ho podem imaginar 
en Ramon deu dir “Ara calla” 

i deu començar a dictar. 
Després de llegir-ho a fons 
amb un posat ben patern 
deu comentar-li “collons, 
parles poc de l’equip de govern”. 
I li deu fer copiar cent vegades: 
“Sóc fidel a la Nou i ho seré 
mal que pacti amb el PP” 
 



Llucifer 
No hi ha res com dur el diari a les dents 
perquè els amos estiguin contents. 
 
Diable III 

Aquells que hi viuen a prop 
han tingut una gran pega. 
Amb vespinos a galop, 
s’hi crida, s’hi beu, s’hi renega 
i s’hi pot rebre algun cop: 
és la taverna del Llop. 
Fins i tot una veïna 
que sentia un repicó 
darrera de la cortina 
i va obrir el finestró, 
va trobar sense camisa 
asseguda a la repisa 
una xorva eixancarrada 

i un pelat que a cops de pelvis 
li molia la civada. 
 
Llucifer 
No siguis tan estricte 
que follar no és cap delicte. 
A la taverna hi ha ambientillo 

i és bon lloc per la mainada 
pots fer pràctiques de quillo, 

o rebre una bona allisada. 
 
Diable IV 
Diu que anem contra en Garriga 
i això no és pas veritat 
perquè quedi demostrat, 
als cliques tocaré la figa. 
Van sortir del Parroquial 
deu minuts per fer una cervesa 
encara no hi ha tornat 
i ja entren a la vellesa. 
L’altre dia hi van tornar 
a fer-hi comèdies barates 
i en sortir algú es va espolsar 
fins la pols de les sabates. 
El jovent que ara els lidera 
recorda aquell paradís 
fent via-crucis amb fal·lera 
farcits de cubates i anís, 
cantant himnes a cal Gordo 
i altres fets que no recordo. 
Parlen de comprar un local 
i el més calent és a l’aigüera, 
cadascú mira per ell 
i no tenen prou trempera. 
Si ca la Nisa s’ensorra 
so sabran on anar, 
deixeu-me’ls aconsellar: 
que se’n vagin a la porra. 
 
Llucifer 
Que potser ets de la guasa, 
banyut, cabreó i repel·lent? 

No facis tant la bagassa 
i parla amb enteniment. 
Que de cliques a la colla 
n’hi ha uns quants de camuflats 
i com que tots són de l’olla 
no es poden dir les veritats. 
Aquí la llibertat d’expressió 
l’hem apresa amb un que sé jo. 
Si és que tens ganes de gresca 
fote’t amb en Nana, collons 
i si això no t’engresca 
vés a fer el ball de bastons. 
 
Diable V 

L’alcalde per Carnaval 
es disfressa tot cofoi. 
La gent troba ben normal 
que deixi la política local 
i s’esbravi, pobre noi. 
Aquest any, però, amb delit 
li ha agafat per la farina 
si un li deia “malparit” 
l’altre per poc l’estossina. 
Com si penqués a benestar social 
li sortien voluntaris a cada fanal 
però amb ganes de fotre-li mal. 
Fins i tot en Baldomero 
va fer pràctiques de bombero. 
I l’endemà el caporal 
diuen que perdia el mostatxo 
tot fotent el mamarratxo 
per aconseguir les renúncies 
dels que volien fer denúncies. 
 
Llucifer 
Per Carnaval tot s’hi val, 
no diguis més cabronades, 
si la farina et va fatal, 
pitjor són les cagarades. 
 
Diable VI 

La nostra Festa Major 
és la que té més requesta 
gràcies al regidor 
i a la comissió de festa. 
Quan una mare veu, trista, 
que el fillet no fa cap ball 
de seguida demana la llista 
com si l’apuntés a l’esplai. 
Si algú li diu que no 
se sent dir dictador 
i colles com a bolets 
surten de tots els indrets. 
 
Llucifer 
Es fotut dir-li que no 
a una mamà que fa xerrics 
pensant en els seus nens bonics 
disfressats per festa major. 
I, com la banca, el regidor 



deu dir “tenim clients perquè fem amics”. 
 
Diable VII 
Amb en Núñez insultant 
en Gaspart fet una fúria 
i en Reixach en la penúria 
per uns i altres ben untat, 
en Johan ens ha deixat. 
Rector, toca les campanes 
amb toc trist i dolorós 
sense en Johan, ai senyors, 
els culés perdran les ganes. 
Qui parlava de l’entorno 
amb aquella veu tan seva? 
Johan, digues “ara torno” 
als dissortats fills d’Eva. 
A tu adrecem nostres plors 
recordant lligues glorioses 
i campanyes fastigoses 
en contra dels fumadors. 
Tu que en la glòria destaques 
no oblidis mai els cabrits 
que t’omplien les butxaques 
i encara t’estaven agraïts. 
 

Llucifer 
No ploris tant per en Cruyff 
que deu estar fent el gandul 
o cruspint-se un rossbeaf 
i al Barça que el donin pel cul. 
 
Comiat 

Adéu, ribetans, que us bombin. 
U sdeixo amb els vostres cavalls 
i quan, guarnits, veieu que tombin 
pugeu-hi sense escarafalls: 
seu ribetans dels bons 
i recuperareu els Tres Tombs. 
Que si el poble ha de ser conegut 
pel nom d’una euga com Fúria 
nosaltres marxarem a Núria 
a pasturar uns quants bens: 
ja vindrem si anem calents. 
Ara, si us agraden les cavalcades, 
en podreu fer per les cantonades 
perquè Ribes, amb salero 
es tornarà un picadero, 
però sempre quedarà algun bacó 
que dirà “Visca la Festa Major”. 

 
 
 
 


