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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 aquest 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  
 
Miquel espera’t un moment 
que he de pujar al balcó 
a veure els que manen a l’ajuntament 
i també els de l’oposició. 
 
Aquests versos no van signats i no responen 
a criteris poètico–satírics  sinó que el seu 
ordre i durada venen imposats per la junta 
electoral infernal. 
 
Blanco et volem felicitar 
per haver perdut la majoria 
tot i que has tornat a guanyar 
hauràs de manar en minoria. 
 
Altre cop t’han investit 
alcalde dels ribetans 
no hi ha hagut tripartit 
perquè no ho volen els militants. 

Ara hauràs de pactar 
si no vols tenir merder, 
ja pots començar a retirar 
el projecte de l’EMD. 
 
Tots els que pensàveu  
que la Nou desapareixeria  
resulta que va i es mantenen 
i quasi et prenen l’alcaldia. 
 
Els convergents, vaja uns altres 
amb els cliques al capdavant 
en Barraca, en Mesia i la Pafa 
encara acabaran governant. 
 
Van fugir del pentapartit 
deien que era massa arriscat 
potser no volien pactar amb la Nou, 
ho veuen com un pecat. 
 
L’Alayeto ha treballat a fons 
per guanyar-se l’electorat 
però no sap que els nens no voten 
per moltes pilotes que hagi regalat. 
 
L’Abigail ha jugat brut 
informant de coses d’urbanisme, 
tan a prop que estaven abans 
i ara entre ells hi ha un abisme. 
 
Dels Verds ni parlar-ne 
que la candidata és sitgetana 
a més no han volgut pactar, 
no li ha donat la gana. 
 
I els pobrets d’Esquerra 
intenten governar tan si com no 
al final acabaran amb en Blanco 
a les pròximes no trauran cap regidor. 
 
Ara escolta aquest diables 
que tenen moltes coses que contar 
en any d’eleccions ja se sap 
a tots haurem de repassar! 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE I 
 
En Blanco torna a ser alcalde 
per culpa de l’oposició 
han estat incapaços de pactar 
per manca de decisió 
 
Que macu hauria estat 
ser manats per un pentapartit 
la Nou junt amb el PP 
ai... jo em parteixo el pit! 
 
La Farràs d’alcalde 
en Torrents a comunicació 
l’Alayeto a urbanisme 
i l’Scuderi a governació. 
 
La de can Paf a mines 
i en Kiko a transports 
això seria un desgavell 
com voleu arribar a acords. 
 
LLUCIFER 
 
Calla dimoni insolent 
dedica’t a tirar coets 
que això més que un ajuntament 
semblaria una casa de barrets. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE II 
 
N’hi ha que són catòlics 
n’hi ha que són ateus 
també n’hi ha d’islàmics 
i n’hi ha que tenen molts déus. 
 
I és que als barris alts 
tenen l’ideari escardat 
el tema de la religió 
sembla que els hagi desbordat. 



Més val que s’aclareixin, 
el seu programa desespera. 
Perquè collons celebren Sant Joan 
i no celebren Sant Pere? 
 
LLUCIFER 
 
Els cliques fan nous amics 
obren les portes al GER 
al Pi 25 ja contemplen 
un nou baptisme com en Blair. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE III 
 
Més de 1000 anys d’història 
1000 anys sense fer-ne cas 
però una màquina se les emporta 
pel poble és tot un daltabaix. 
 
Tan gran va ser el desastre 
que fins i tot mossèn Piranya 
durant més d’un sermó 
es va dedicar a fer campanya. 
 
Devia estar al Construmat 
L’arquitecte municipal 
I va firmar la paperassa 
sense saber res de les pedres del portal. 
 
Sort que les van trobar a la soldonera 
i que encara no les havien trinxat 
perquè amb escales de totxana 
hauries perdut mig electorat. 
 
Potser també volen enderrocar  
la mil·lenària torre del castell 
hi construiran la torre Agbar 
a l’Hereu han demanat consell. 
 
LLUCIFER 
 
La veritat és que amb el patrimoni 
no t’hi has fixat pas gaire 
fins que han arribat les eleccions 
que ens has fotut mig poble enlaire. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE IV 
 
L’altre dia vaig veure 
a un paio molt gros 
en un descapotable 
i pinta de ressacós. 
 
Diuen que s’ha apropiat 
de sant Pau la recaptació 
encara busquen 9000€, 
que vagi badant l’administració. 
 
D’on van treure tants calers 
amb la barra de vigília 
l’alcohol no va passar de les tres 
de borratxos n’hi ha a totes les famílies. 
  
LLUCIFER 
 
Ara toca vigilar 
quin d’aquests és el primer 
al seu cotxe renovar  
per fardar al mig del carrer. 
 
Tam... Tam... Tam... 

DIABLE  V 

 
Si aquest estiu fa fresqueta 
i esteu una mica suats 
agafareu una galipàndria 
que al llit acabareu estirats. 
 
Però si encara no se us passa 
i heu d’anar a l’hospital, 
aneu directes a Vilanova  
que aquí a Ribes està fatal. 
 
Diuen que tanquen una planta 
que falten infermeres 
si tanta falta els hi fan  
que vagin a buscar a les darderes. 
 
LLUCIFER 
 
Deixa estar les pobres monges 
que elles ja van treballar prou, 
són els que han de donar respostes 
els que s’haurien de guanyar el sou. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE VI 

 
A Ribes i Roquetes sóc omnipotent, 
tot el que toco es torna lluent,   
del Consell Comarcal sóc el President, 
sort teniu de mi en aquest Ajuntament. 
 
OH QUE MACO SÓC ! ...  
OH QUE BÉ QUE HO FAIG !!!    (Tots) 
 
Si s’acosten les eleccions, 
algunes obres seran necessàries, 
al Casal galetes i uns cotillons, 
i ja tenim el vot de les àvies. 
 
OH QUE MACO SÓC ! ...  
OH QUE BÉ QUE HO FAIG !!!   (Tots) 
 
Perquè la gent no recordi el Local, 
ja tenim a punt l’estratègia, 
una mica de propaganda electoral, 
i algun pica-pica amb anestèsia.  
 
OH QUE MACO SÓC ! ...  
OH QUE BÉ QUE HO FAIG !!!   (Tots) 
 
Als Costarets n’hi ha prou amb uns pegats, 
a Sant Pau hi posarem una bastida, 
els carrers ben asfaltats, 
i a seguir amb la gran mentida ! 
 
OH QUE MACO SÓC ! ...  
OH QUE BÉ QUE HO FAIG !!!   (Tots) 
 
Fins fa uns dies tot era teu, 
l’amo eres del Peixerot. 
en tu hi veiem el nostre Déu, 
i cada maig et donàvem el nostre vot. 
 
OH QUE MACO ERES ! ...  
OH QUE BÉ QUE HO FEIES !!!   (Tots) 
 
LLUCIFER 
 
Et vas creure amb la veritat absoluta, 
i encara que avui estàs al balcó, 
el poble ha vist que això no xuta, 
i potser per Sant Pau... et veurem a l’oposició! 
 
Tam... Tam... Tam... 
 

DIABLE VII 
 
Ara si que m’hi cago 
en la nostra Festa Major 
que si no fos pel lumbago 
ja estaríeu a baix al cremador 
 
Després de tants anys de foscor 
i per alegria d’uns ganàpies 
han sorgit de la il·lusió  
els capgrossos i capis. 
 
Com trobàvem a faltar  
aquells moviments tant pervertits 
avançant la pelvis  
amb els colzes recollits 
 
I que me’n dieu de les gitanes 
que volen deixar de ser marranes 
ara es posen a fer versots 
com si fossin diablots 
 
Però que no saben que un bon protocol 
no necessita bones maneres 
que agafin la garrafa d’alcohol 
i que ensenyin cuixes i pitreres! 
 
LLUCIFER 
 
Deixeu-me dir-vos un consell 
d’aquest Llucifer vell 
al costat d’aquests cabeçuts 
no acosteu gaire als més menuts 
no fos cas que en una distracció 
acabessin tots a la presó! 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
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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