SANT PERE ’99
VERSOS DEL BALL DE
DIABLES DE RIBES
Bon dia ribetans
que al cul hi teniu grans.
Bon dia ribetanes,
escolteu-nos si en teniu ganes.
Aquest nouranta nou,
any de forta sequera
no ha plogut
de Sant Pau a Sant Pere.
I aquells de Mas d’en Serra
van passant tanta set
que a la Nou van declarar la guerra
i els van deixar amb set.
I com que tenien estatua de bronze
a en Blanco n’hi van donar onze.
On si va ploure
fins a mullar-se la perruca
va ser a Ca la Gelona,
o sinó, pregunteu-li amb en Buca
que va haver de fugir a Sevilla
a pasturar cabres i algun tocino
i a veure si se li encenia la “bombilla”
per comprar el Casino.
Quedeu-vos a escoltar,
que el rostit pot esperar,
aquests versos redactats
ahir a mig dinar.
DIABLE 1
“Noticiero Universal, NODO:
any d’eleccions, any de construccions”
El senyor alcalde ha inaugurat
un pantà al mig de la ciutat,
i el poble ha progressat!!
El senyor alcalde va construir
mitja rambla al carrer del Pi,
i el poble va dir que sí!!
També ha estat inaugurada
una biblioteca a mitja jornada,
i el poble l’ha trobat tancada!!
L’alcalde perquè ho vegi clar
ha canviat la il·luminació.
Si vols fer un polvo no trobaràs ni un sol racó,
i el poble ha dit: “senyor, sí senyor”!!!

L’alcalde planta rosers
al peu de tots els plataners.
Es pensava que sortirien mimoses
i veu que en surten roses.
LLUCIFER
I el poble que ho sap valorar
després de tant de treballar
els ha convidat a reposar.
DIABLE 2
“Una d’eleccions”
Ja han passat les eleccions
i han palmat els Garriguistes.
Però encara ens duren els “tremolons”
al tenir de nou el color dels madridistes.
Una cosa és anar calent
i posar la cua en qualsevol racó.
Una altra cosa és beure’s l’enteniment
i que fins i tot perdem Puigmoltó.
Com es pot ser alcalde de tots
i només parlar de segregació.
Ens fareu ballar com a ninots
i us acabarem retirant la benedicció.
LLUCIFER
Si vols bones mamelles
has d’anar a Les Roquetes.
Si vols una bona bacanal,
acosta’t als balls del Parroquial.
Si la titola vols fer servir,
ves allà al carrer del Pi.
Si t’agrada cardar i cantar,
al nou local dels Xulius has d’anar.
I si vols ser dolent i anar a l’infern...
vota Blanco a l’Ajuntament!!!!
DIABLE 3
“La caiguda de l’Imperi”
Som l’any mil nou-cents nouranta nou,
a les portes d’un mil·leni
i l’imperi ribetà
es comença a disgregar,
no sé pas si es refarà.
Ribes, antic regnat
la metròpolis de Roquetes l’ha desplaçat.
La república “caro-língia” de Puigmoltó
ha proclamat la segregació
el dia de Sant Antoni de Padua, el nou patró.

“Los Viñedos con Peñaranda
están al hilo de la baranda”
A les Parellades van maldades
i a les Torres un pagés
ha rebut un bon revés.
Només el carrer del Pi
és fidel a la unitat de destí,
però al carrer Nou
en Franco encara conmou.
LLUCIFER
El rector al campanar
ha proclamat l’Estat Vaticà.
Ribes és un poble plural,
aneu amb compte a no prendre mal.

Aquell de Ca l’Anton Paleta
fa estendre la mà dreta
i aquell d’en Peco Xic
te’l trobes “hasta” al llit.
I per postre fan inauguracions
i als veïns toquen els collons!!!
LLUCIFER.
Els cliques són uns oportunistes,
fan l’ullet a totes les llistes:
peperos, garrigues, convergents,
socialistes i altres elements.
DIABLE 6

DIABLE 4
“La policia municipal”
Dels agents que tenim no ens podem queixar,
la meitat se’n van a Vilanova
i la resta al camp de futbol a follar.
Sempre a punt per actuar
i detenir algun criminal
o si fa falta multar
aquell que fa una infracció
per anar en contradirecció.
Si els truques perquè un cotxe han estacionat
davant el teu gual permanent
la grua t’envien tant ràpidament
que ni el telèfon hauràs penjat.
LLUCIFER
Ai diable, que no saps el que et dius
vols dir que no vas begut, empastillat o enfarinat
El control d’alcolèmia t’haurien de fer
per dir aquestes animalades.
DIABLE 5
“Els Xulius”
Els Xulius els tòpics han trencat
però com sempre s’han quedat.
De tant buscar pisos
no faran ballar els Nisos,
total per quedar-se prop de cals Artisos.
Abans eren quatre gats,
i ara ho són, però omplen els terrats.
Abans eren de missa i rosari
i ara fan cabaret a diari.
Abans eren uns garrepes
i ara llueixen les solapes.

“Pastorets del Centre Parroquial”
Què ço que a mi em passa,
que mon cor salta joiós
i mon esperit confós
en un nou amor s’abraça.
Serà il·lusió o és certesa
doncs tinc l’ànima corpresa
per un dolç encantament
i és que en Blanco és a l’Ajuntament.
Non Serviam! diu en Ramon
en nom dels diables de tot el món.
Els del Ger, àngels caiguts
fan renegar els barbuts
i diuen que són uns cornuts
perquè el poble no els ha volgut.
Perquè, perquè Blanco,
amb aquest cognom,
teniu el cor tant negre... collons!!!
Anem Manela, anem...
que el Ger no vol que els fills de Ribes
amb aquest d’aquí dalt li facin vives!!!
LLUCIFER
“A tus pies tienes un demonio
para servirte José Antonio.
Si nos das más carretillas
en polítca harás millas,
si nos haces más vestidos
seremos tus escogidos”
Però d’aquí a quatre anys
a Caldea a prendre banys.

Visca Sant Pere, nostre patró
i visca la Festa Major

