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ÀNGEL 
 
Doble victòria honrat 
amb contentu i alegria 
del sant que n’és aquest dia 
de Sant (Pere) 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 (Pere) 
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 aquests dos 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  
 
Ai Miquel, no sents pudor? 
aquest poble ja tufeja 
del país hem estat l’enveja 
muntant una gran rebel·lió. 
 
Els containers plens fins dalt 
i ningú ho recollia 
més d’un es posava malalt 
veient tanta porqueria. 

Endimaris, plàstics i cartons 
compreses i pells de patates 
bolquers cagats i tampons 
quin gran festí per les rates. 
 
Al final van tenir una gran idea 
per acabar amb la pudor 
fent una gran foguera 
de cada contenidor. 
 
Els contenidors no són els únics 
que fan tuf i pudor 
els guanyen i per molt 
aquests d’aquí dalt el balcó. 
 
I sinó escolteu aquests banyuts 
que us deixaran ben retratats 
que ben bé que s’ho mereixen 
aquests que es fan dir autoritats. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE I 
 
Blanco fes-t’ho mirar, 
que s’acosten eleccions 
a molts estàs tocant els collons 
i el poble t’ho farà pagar. 
 
Tu ves seguint els nostres consells 
i fes cas d’aquests banyuts 
sinó a les properes eleccions  
esteu més que perduts. 
 
La vostra prepotència 
no us farà pas guanyar vots, 
i la vostra incompetència 
ens portarà a la ruïna a tots. 
 
LLUCIFER 
 
La societat civil s’ha de mobilitzar 
joves, treballadors i jubilats 
i ben fot hem de cridar: 
Treballem pel poble, recolzem les entitats. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE II 
 
Germans i germanes... 
aquí ens hem ajuntat 
per celebrar l’enllaç 
entre dos homes enamorats. 
 
Són gays i del PP 
i van a missa tots els dies 
però en Rajoy i en Rouco  
a tots dos desprecien. 
 
Que dos es donin pel cul 
diuen que és antinatural 
només canvia un forat 
per formar la família tradicional. 
 
Potser és que tenen enveja 
d’aquests que surten de l’armari 
i voldrien sortir a la portada del Zero 
amb l’hàbit i el rosari. 



LLUCIFER 
 
Pere, vols aquest diable com a espòs? 
- Sí, vull 
Pau, vols aquest diable com espòs? 
- Sí, vull. 
Doncs el que l’amor ha unit  
ni capellans ni polítics ho pugui separar. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE III 
 
Fa temps que se sabia 
i ara s’està veient 
que el món de l’economia 
estarà en mans de l’Orient. 
 
Si ara cal saber anglès 
d’aquí poc caldrà el xinès 
aviat es faran cursillus 
per saber menjar amb palillus. 
 
Acostar-se al món asiàtic 
no ha de ser pas traumàtic 
ens llevarem cada matí 
per anar a la plaça a fer Tai-chí 
 
A Ribes sort en tenim 
que han obert dos restaurants 
sense costar-nos ni cinc 
podrem anar-ho practicant. 
 
LLUCIFER 
 
La iaia farà wang tung frito 
en lloc de fer croquetes 
i així ens acostumarem 
a dir Libes i Loquetes. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE IV 
 
Hi ha un regidor a Vilanova  
que em penso que es diu Benet  
que feia de mestre a Ribes  
quan era més jovenet.  
 
Ara diu que vol tunelar  
la part bona del Montgròs  
perquè si va a Vilafranca  
el fuel dels camions li fa tos.  
 
En Blanco no té cataplins  
per tallar-li les perspectives:  
i com sempre els vilanovins  
es caguen al terme de Ribes.  
 
Blanco, ¿que no tens sang a les venes  
o t’has ofert per fer el forat  
perquè el carnet de mines de l’Arenas  
quedi ben justificat? 

LLUCIFER 
 
Si el túnel el fa la brigada  
passarà com al Carmel:  
s’enfonsaran les antenes  
i el Montgròs quedarà a pèl. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE  V 
 
Llucifer estic molt content 
de com hem estat tractats 
dins la comissió 
per quatre pares desgraciats. 
 
Què collons us heu pensat? 
On voleu anar a parar? 
Dieu cada disbarat 
de la mida d’un campanar. 
 
La gent gran, els que xoxegem 
diuen que ens hem de retirar 
perquè així els papes i mames 
als seus fills puguin retratar. 
 
LLUCIFER 
 
Para de dir tonteries 
que d’aquí no marxa ningú 
el que haurien de fer és quedar-se 
així ens escoltaria algú. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE VI 
 
L’altre dia al llevar-me 
vaig anar a fer pipí 
i mentre mirava per la finestra 
se’m va estroncar el rajolí. 
 
A totes les botigues 
les dones no se’n sabien avenir 
mentre als bars fent un quintu 
els homes no sabien què dir. 
 
Una dona va fer un gran crit 
en veure aquella meravella 
i és que estaven desmuntant 
la grua de l’Església Vella. 
 
LLUCIFER 
 
14 anys amb la grua 
10 anys sense Local 
8 sense pistes esportives 
i 6 de dictadura municipal. 
 
Tam... Tam... Tam... 

DIABLE VII 
 
L’alcalde de les Roquetes, 
destaca pel seu talante 
pensi el que pensin els altres 
lo suyo lo tira palante. 
  
I és que els veïns de Ribes 
són uns pobres ignorants 
sort que el PSC es preocupa 
per fer oblidar els temps d’abans. 
  
A Ribes hi ha un greu problema 
anomenat entitats  
que no molt sovint es rebel·len 
i critiquen les autoritats. 
 
LLUCIFER 
 
Calla clica garriguista 
que en Blanco treballa de valent 
com a la festa de la rosa 
ho fa la brigada de l’Ajuntament.  
 
SANT MIQUEL 
 
Si, justícia divina, 
càstig a quí mereix 
tan sols com a mi mateix 
vostre pecat hi domina. 
Tan sols el costre 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 Pere, nostre patró 
I visca la festa major !!!! 
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