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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, sort que s’han acabat 
tots els marrons de l’Estatut. 
dos anys plens de merders 
en què els polítics ens han fotut. 
 
No sé perquè estan tan contents 
si mig Catalunya no ha votat 
d’aquesta merda de polítics 
es per estar-ne cansat. 

Els que segur no estan contents 
són en Carod i en Piqué 
que anaven juntets de la mà 
demanant el ‘no’ pel carrer. 
 
Ningú es va creure aquesta unió 
per simple interès electoral  
i així els va anar el resultat 
sols van captar el vot més radical. 
 
En Mas ja es frega les mans 
tot esperant les eleccions 
de tant content que està 
ja ha tingut tres ereccions. 
 
I en Maragall, el President 
en Zapatero se l’ha carregat 
per col·locar-hi un fidel servidor 
que des de Madrid serà manat. 
 
Quina vergonya de polítics 
que diuen ens volen representar, 
a les municipals del maig 
als diables hauríeu de votar. 
 
I ara escolteu aquests banyuts 
que deixaran ben retratats 
ben bé que s’ho mereixen 
aquests que es fan dir autoritats. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE I 
 
Primer hi havia unes vinyes 
més tard el Local dels Pagesos 
que un bon dia va anar a terra 
per culpa dels burgesos. 
 
En el solar que va quedar 
la canalla hi jugava a futbol 
tot eren carreres i rialles 
per veure qui feia l’últim gol. 
 
Quan arribava Sant Pau 
s’hi col·locava l’envelat 
on un podia saltar i ballar 
fins a quedar destrossat. 
 
Van arribar els de la Nou 
i van construir un local polivalent 
que tan sols ha donat problemes 
per culpa de polítics incompetents. 
 
LLUCIFER 
 
I ara, valtros, socialistes 
enlloc d’arreglar els defectes 
voleu tirar el Local a terra 
per interessos electoralistes. 
 
No us interessa la cultura 
no en voleu saber res d’ella 
la gent tonta ja us va bé 
per seguir xuclant de la mamella, 
 
Tam... Tam... Tam... 



DIABLE II 
 
Tot fullejant la premsa comarcal 
quasi m’agafa un cobriment. 
Vaig llegir que la Marfany 
deixava l’Ajuntament. 
 
Diuen les males llengües 
que en Blanco en tenia una de jove 
que li feia millor feina 
i li escalfava l’alcova. 
 

Jo ja veig a la Marfany 
anant a fer puntes de coixí 
o a fer un tomb per la plaça 
vés qui li havia de dir !! 
 

I aquesta de can Torreta 
que es vagi posant en remull 
que sent regidora de cultura 
segur que munta algun aldarull. 
 
LLUCIFER 
 
Els Fulunkulus ja ho van cantar 
i naltros t’ho repetim 
perquè no ens donis gat per llebre 
o potser hi haurà algun crim: 
Yo no quiero pollo crudo 
te lo metes por el culo. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE III 
 
Entre els crits d’a por ellos oeee!! 
i la cançoneta de l’opà 
se m’ha regirat l’estómac 
i em venen ganes de vomitar. 
 
Portem vint dies amb la cantarella 
d’ànims de la fúria espanyola 
ja n’estic fins als collons 
cago’n la puta selecció espanyola. 
 
Per sort tot s’ha acabat 
i els han fotut al carrer, 
Raül, Puyol, Cesc i Casillas 
neu tots plegats al femer. 
 
LLUCIFER 
 
No sé perquè la gent celebra 
els triomfs d’una selecció que fa fàstic 
naltros hem de celebrar 
triomfs del Barça, Espanyol o Nàstic. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE IV 
 
Puig que en altra jerarquia 
pels sociates benerat 
jo de tu em retiraria 
anant a fer de diputat. 

Quan vos cap a Sants anàveu 
a portar uns quants passatgers 
de cop el tren es frena i una veu  

s’us apareix 
dient que us heu de presentar 
per Roquetes deslliurar. 
 
Puig que... 
  
Amb les vostres profecies 
molts adeptes heu captat 
i una amplia majoria entre tots t’han 

atorgat. 
i us feu una gran barraca 
a la Vinya d’en Petaca. 
 
Puig que... 
  
Envoltat de grans deixebles  
com en Veyn o la Marfany 
vas veient ton imperi com es va  

independitzant 
mentre els pobres de Ribes 
sense res es van quedant. 
 
Puig que... 
  
I desprès de la destrossa 
i de fer grans amistats 
en Montilla i en Corbacho al Parlament  

t’han cridat 
no t’ho pensis dues vegades 
ves-hi i deixa’ns en pau. 
 
Puig que...  
  
LLUCIFER 
 
Calla diable blasfem 
que encara es quedarà 
més val que marxi al Parlament 
que allà no molestarà. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE  V 
 
Llucifer escolta bé 
això que ara t’explico 
i és que últimament a Ribes 
de vicis n’hi ha un bon pico. 
 
Aquells del Major 13 
es veu que han obert un bar 
on hi venen vi de missa 
per quan surten de resar. 
 
I on abans era can Crico 
allà a la plaça Marcer 
diuen que aquell de TV Ribes 
hi vol fer algun caler. 
 
LLUCIFER 
 
Això em fa molt content 
i m’omple d’alegria 
s’hauria de fer una ruta de bars 
i acabar borratxo cada dia. 
 
Tam... Tam... Tam... 

DIABLE VI 
 
Oh, tota ma ràbia es congria 
en aquest precís instant 
i és que no me’n sé avenir 
a la Nou què li està passant? 
 
El que havia de ser el messies 
el sant Crist redemptor 
diu que ara plega, 
qui serà el seu successor? 
 
Potser que sigui en Ramon 
o millor encara en Nana 
però es presenti qui es presenti 
em sembla que es moriran de gana. 
 
LLUCIFER 
 
Calla, diable pallús 
que la cosa està fotuda 
que si no es presenta en Muç 
aquesta majoria no serà moguda. 
 
SANT MIQUEL 
 
Si, justícia divina, 
càstig a quí 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 Pere, nostre patró 
I visca la festa major !!!! 
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