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VERSOS BALL DE DIABLES DE RIBES
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.

Si no en teníem prou
amb aquest govern municipal
ens han arribat les europees
aquests politics ens volen mal.

Tu com que ets “intel·ligent”
en lloc de solucionar el problema
envies una carta als mitjans
dient que de la festa major n’ets l’emblema.

Entre l’Orellut i el canari
entre en Tramosa i en Junqueras
tots parlen d’una Europa oberta
i no veuen que tot són fronteres.

Blanco mira al carrer
mira qui fa la festa major
ni tu, ni l’Abigail ni l’Scuderi
sinó els que ens l’estimem de debò.

I és que la política ja cansa
se’ls veu massa el llautó
la gent prefereix la platja
com demostra l’abstenció.

LLUCIFER:

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!

Tam... Tam... Tam...

DIABLE III

DIABLE I
Ara és època de matriculacions
tots els papes van de cul,
per buscar un bon institut
on els seus fills hi fumin ful.

Els de Prysmian en vaga
en peu tots els de Plastcolor
tenim totes les fàbriques a l’aire
mal temps pel treballador.

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 escolta bé
ja tornem a ser aquí
per remenar les entranyes
mentre algú encara ha de dormir.

Miquel per acabar
escolta aquests banyuts
que no tenen pèls a la llengua
i diran versos sense embuts.

Però quina va ser la sorpresa
el govern va quedar esparverat
i és que a l’IES Montgrós
volien treure-li el batxillerat.
Els pares acollonits
a Can Puig van apuntar les criatures,
tanta canalla no hi cabrà
de l’institut petaran les costures.
Nens fent classe a la teulada,
posaran pupitres al gimnàs,
en posaran també a la cuina
faran algun nen a l’ast.
A veure si tot queda en un sustu
tot serà gràcies a la Farràs
que si arriba a ser per l’alcalde
no s’hagués donat ni un pas.
LLUCIFER
Com que en Maragall i companyia
els agrada la massificació
sinó, fixeu-vos aquí Ribes
no hi ha escola sense barracó.

Si insultes als Balls Populars
no tenim altra solució
tornarem a cridar tots junts:
Blanco dimissió!!
Tam... Tam... Tam...

Les patronals foten el que volen
no fan cas dels sindicats
els governs només es reuneixen
i cada dia més aturats.
LLUCIFER
PROU!
Els Diables no podem més
se’ns ha acabat el líquid pressupostari
com que no tenim remei
farem valer el nostre poder autoritari.
La Diablessa i jo hem decidit
presentar-vos aquest ERO,
i el que no hi estigui d’acord
ja pot anar a tocar el pandero.
DIABLE III
Com pagarem la pólvora
si ens fots al carrer
ara mateix comencem una vaga
ja veuràs tu quin merder!

Tam... Tam... Tam...

Els diables sindicats
no volem cap reducció de plantilla
si l’ERO tira endavant
no tirarem cap carretilla.

DIABLE II
A veure Blanco si m’expliques
què va passar per Sant Pau
diuen que se’n va muntar una de grossa
i jo em vaig perdre tot el sarau.

SANT MIQUEL
Com a representant del govern Celestial
no deixo que segueixi aquet ERO
sinó espereu que baixi a l’infern
el capgròs d’en ZAPATERO

Aquests polítics mai no s’aturen
sempre ens donen algun motiu
ves que un dia no ens sorprengui
i veiem l’Scuderi a l’Interviu.

Diuen que una ventada
es va emportar tot l’envelat
per fer el ball no hi havia puestu
perquè teniu el Local tancat.

L’Espinosa al Ministeri d’Interior
perseguint tots els etarres
a la policia fa tancar els bars
diuen que el jovent són uns bandarres.

La gent estava emprenyada
no els hi faltava raons
fins i tot alguns cliques
et volien fotre als lleons.

ÀNGEL
Jovenets del municipi
que viviu desemparats, desemparats
ben aviat jo us prometo
que tindreu oberts els bars,
ben aviat jo us prometo
que tindreu oberts els bars.

Els balls van i et munten
una exhibició ben diferent
en lloc de ballar al so de les gralles
et criden: Blanco fora de l’Ajuntament.

DIABLE III
Que és aquest soroll que sento
a les 12 al meu portal, al meu portal
ja veureu si us denuncio

Aviat farà com en Saura
per dissoldre festes nocturnes
dispararà pilotes de goma
no sap que els joves també van a les urnes.

que ràpid xapen el bar,
ja veureu si us denuncio
que ràpid xapen el bar.
ÀNGEL
Bon veí no t’hi enfadis
que només estan xerrant, estan xerrant
estan bevent i fumant petes
el que vindria a ser normal,
estan bevent i fumant petes
el que vindria a ser normal.
DIABLE III
Jo no tinc perquè aguantar-los
a més jo tinc la raó, tinc la raó
que vingui la policia
i veureu com guanyo jo,
que vingui la policia
i veureu com guanyo jo.
LLUCIFER
Aneu fent cas als veïns
i no escolteu al jovent
els que es queixen són uns pixa-pins
que els molesta el soroll del vent.
Tam...Tam...Tam...

Si abans la canalla esgarriava
les catifes d'art floral
ara s'emporten semàfors
i provoquen la policia local.
LLUCIFER:
La gent diu que és molt atea
però és pura verborrea
que són uns fanàtics de por
així que ja ho saps: tremola pecador.
Si no t'agrada el futbol
i fots un coet al repetidor
el dia de la final
et faran un auto de fe.
i et cremaran lligat a un fanal
i quan no et quedi ni el pito
escopiran a les cendres
i diran: aquest era periquito.
Tam...Tam...Tam...

i faig la tanca a trossets
petits com la cua d'un peix.
Com que escombrar encenalls
suposa una feinada
amb trenta treballadors més
han d'ampliar la brigada.
Per poder-los controlar
han de llogar capataços
i també un tant per cent
de gent que porta els cabaços.
Pels bocates i els cafès
han contractat tres cambrers
que multiplicat per quaranta bars
són cent vint empleos més.
M'han posat una medalla
i es volien fer fotos amb mi
l'Abigail i l'alcalde Blanco
però jo no els vaig deixar sortir.

DIABLE VI
Hi ha una colla de jubilats
que volien anar d'excursió
van anar veure la regidora
i ella els hi va dir que no.

LLUCIFER
Llàstima que continuïs a l'atur
i hagis de deixar el piset
per anar a l'auxili social
on et deixaran un llitet.

DIABLE IV
Amb el tripartit dels dimonis
Ribes estem controlant.
Si les monges marxen per cames
quan ens senten renegant.
Ara toca a les Pastores
que tanquen la Llar Massó,
deixant nens sense guarderia
i en calçotets al rector.
Faltava en Blanco i la Farrassa
volien que els regalessin la llar d’infants
que sembla que s’ho han pres de “guassa”
i l’any que be estarem pitjor que abans.

Van fer una carta als diaris
i hasta va sortir en un ple
tothom deia, aquesta regidora
comunista, quina jeta que té.

Tam... Tam... Tam...

Al final el senyor alcalde
va dir jo ho pago i que hi hagi pau
però perquè no es noti gaire
diré que ho paga en Joan Bau.

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.

LLUCIFER
T'equivoques, eren bastoners
i l'excursió era una trobada
ells volien que els hi paguessin els grallers
però l'Scuderi va perdre els papers.

SANT MIQUEL

DIABLESSA
LLUCIFER:
Calla Losantos antiesquerrà
que ells si que saben negociar
no com aquells del Bisbat
que ho van deixar ben emmerdat.

I és fals que estiguin jubilats
són joventut i carn magra
sense que calgui viagra
ballen amb els bastons aixecats
(pero m'han dit que ja ballaven
en temps de Poncio Pilats)

Tam...Tam...Tam...
Tam...Tam...Tam...
DIABLE V
DIABLE VII
Diuen que el Corpus s'acaba
i que a penes hi ha processons
la veritat es que se celebra
però canviant les ambientacions.
Si abans posaven domassos
i banderes al carrer
ara hi pengen bufandes
del Barcelona EFE CE.
Si cantaven "tantum ergo"
al santíssim sagrament
ara canten "lliga, copa i champions"
i tothom respon "amén".
Si abans passaven la bacina
per recollir algun diner
ara passa en Guardiola
i diu "ara sí que cobraré".
Si abans passava el tàlem
entre senyores de dol
ara passa un autobús
amb Henry, Messi i Puyol.

Estic a l'atur però visc en un pis
que el sol hi tocava de ple
em posava moreno al balcó
sense gastar cap diner.

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
Visca Sant Pere, nostre patró
I visca la festa major !!!!

Però un migdia no m'hi veia
vaig pensar: s'ha ennuvolat?
però no era un núvol sinó una tanca
que algú m'hi havia plantat.
Surto de casa bastant alterat
i llegeixo "Plan español"
i dic: "ara fotran un bunyol
i a més em tindran putejat".
I l'Abigail em diu: "és el Plan Zapatero"
i jo contesto: "doncs que es foti la tanca al
trasero"
i em respon: "és que crearà ocupació"
i jo li dic: "més en crearé jo".
I agafo la serra mecànica
que vaig comprar a ca l'Aleix
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