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Llucifer 
 
Ja torna a ser Sant Pere 
i els diables ja han arribat 
per explicar la veritat 
d’aquest poble foll i tronera. 
Com cada any el rector cofoi 
a Montserrat se'n va anar 
per poc no l'han d'evacuar 
llàstima, ara seria un heroi. 
El veinat tenen revoltat  
aquest jovent dels Xulius 
i és que com s'han passat... 
han molestat al senyor dels arxius. 
Amb el Centre Porroquial 
jo al·lucino fins el gorro 
abans tot era rector i missal 
i ara tothom s'hi fuma algun porro. 
El Ger ha reprogramat 
les activitats de primavera 
per així tocar la pera 
als de l'altra entitat. 
L'ACIR i la de can Fava 
en Blanco van insultant 
dient-li mentider i ignorant 
i que pocs diners els donava. 
Maria... vigila amb el que dius 
que ja hi ha qui vol boicotejar 
amanides, ànecs i perdius 
que al Rebost fas per menjar. 
Bestioles de l'avern... 
expliqueu-me alguna bola 
ara que està de moda 
saber la intimitat de la gent. 
Que no mireu el Gran Hermano? 
amb l'Ivan, l'Ismael i la Mariajo, 
l'altra puta que se'n vagi al carajo 
i l'Íñigo, el gran marrano. 
Ja està bé d'animalades 
escolteu aquests animals 
amb les seves atabalades 
i els seus tocs de timbals. 
 
Diable I 
 
Al març hi va haver eleccions 
amb majoria absoluta del PP. 
En Pujol es baixa els pantalons 
i recolza l’Espanya que va bé. 
 
Ahora tocará hablar en castellano 
mucho más fino y señor 
que el catalán, que horror, 
dialecto del valenciano. 
 
I si no mireu les universitats 
i la normativa del català 
que han portat als jutjats 
per no respectar el castellà...  
 



Llucifer 
 
Vidal-Quadras, Fòrum Babel,  
Juaristi i altra porqueria 
deixeu-vos de tanta tonteria 
i respecteu el català 
si no voleu sentir cantar: 
vosaltres feixestes 
sou els terroristes. 
 
Diable II 
 
L’altre dia en Picó va anunciar 
l’arribada d’una petita depressió.  
Quatre gotes havia de deixar 
de la sequera no en seria solució. 
 
Que ho expliquin als de Collbató 
Esparreguera, el Vendrell o Montserrat 
on ara tot és fang i destrucció 
i fins i tot un pont s’ha ensorrat. 
 
Sort que aquí no passarà mai això, 
diuen els polítics i algun constructor 
mentre van construint amb gran fal·lera 
cada cop més a prop de la riera. 
 
Llucifer 
 
Arquitectes, polítics i constructors 
sou uns grans especuladors 
sols penseu en fer diners 
i en qui podeu explotar més. 
 
Diable III 
 
Embustero i fill de puta ! 
és l’insult que de moda s’ha posat. 
No et posen denúncia ni cap multa, 
tot i que en públic dir-ho hagis gosat. 
 
Si aquestes són les bones relacions 
entre els nostres comerciants i governants, 
els que som uns pobres dimonis i mangants 
pensarem que són ells els ignorants. 
 
Després diuen que parlem malament, 
i jo ja començo a tenir els collons pelats. 
Un dia d’aquests diré sense cap mirament, 
la mare que els va parir a tots plegats. 
 
Llucifer 
 
Calla, embustero i fill de puta! 
que encara sóc jo qui porta la batuta, 
i ja et puc ben dir 
que tant els montafires de l’ACIR 
com els pocatitoles de l’ajuntament, 
tard o d’hora acabaran a l’infern. 
I pot semblar que això se m’escapa de les mans, 
però tant en Balnco com la Maria Roig 
els posaré en una gàbia durant uns quants anys 
perquè es puguin barallar com gat i gos. 
 
 



Diable IV 
 
Si has tingut una criatura 
i a Ribes la vols fer batejar 
pensa’t-ho una mica 
abans de parlar amb el capellà. 
 
Si pel civil et vas casar, 
ets parella de fet o mare soltera 
has de saber que de cap manera 
ell te la deixarà batejar. 
 
Hauràs d’anar a Sitges o Cubelles 
on hi ha capellans i algun rector 
que no t’estiraran les orelles 
i et diran: tu no, pecador!! 
 
 
Llucifer 
 
Gràcies per tot, Mossèn Jesús, 
àngel caigut sense banyes 
perquè sou com un gra de pus 
enmig d’aquestes piranyes. 
 
 
Diable V 
 
Una plaça han construït 
allà davant del Local 
amb quatre plàtans i palmeres 
uns bancs i algun fanal. 
Si s’us fa tard a mig passejar 
i esteu sols com un mussol 
l’hora no cal preguntar 
també hi ha un rellotge de sol. 
Si en un desert sembla que estem 
i un oasi volem trobar 
sols cal que ens tombem 
que a la Plaça Catalunya està. 
El monument feixista han desmuntat 
no patiu senyor estanquer... 
que al cementiri l’han portat 
que allà s’hi estarà molt bé. 
 
 
Llucifer 
 
Aquests tècnics municipals 
són uns grans llumeneres 
quines idees tan fenomenals 
els enviaré a les calderes. 
 
 
Diable VI 
 
L’altra dia a Barcelona 
una gran festa van celebrar 
que bién, que molona 
era la desfilida militar. 
Convergents, ecologistes, 
republicans i pacifistes 
tots a una com un cor 
van dir no als novios de la mort. 
 



Una festa alternativa 
a al Ciutadella es va fer 
mentre a Sants la policia 
repartia a tort i a dret. 
 
En Pujol al capdavant 
el Rei al seu costat 
mentre anaven desfilant 
tancs, canons i algun soldat. 
 
 
Llucifer 
 
Calla policia infiltrat 
no diguis cap disbarat 
que a Ribes l’Ajuntament 
li va donar recolzament. 
Vergonya se n’haurien de donar 
de tenir aquesta mentalitat 
pròpia de l’Espanya profunda 
del govern pepero i de l’Estat. 
 
 
Llucifer 
 
Fins l’any vinent ribetans 
si no hi ha res de nou 
a Sant Pau anirem 
si no neva ni plou. 
 
Un nou llogater hi haurà instal·lat 
és el Xics de Can Tabaco 
el felicitem de veritat 
que per molts anys ens ho tingui ben maco. 
 
 

Visca Sant Pere nostre patró 
i Visca la Festa Major. 
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