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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.

Expliquen que ara fa cent anys,
la gent que tenia calerons,
en lloc d’invertir en borsa
financiaven esglèsies i feien processons.
Cap allà l’any 1900
comencen la construcció
del que seria l’esglèsia nova.
Es veu que els feia tanta il·lusió!
Però fixa’t com són les coses,
la il·lusió s’ha anat perdent.
Resulta que ara als oficis
hi ha molt poc ambient.
Potser ja és el moment
de plantejar-nos la seva utilitat.
Que amb una pintada i quatre focos
ja tindriem el Local montat!
Miquel i companyia
Escolteu amb atenció
Els versos d’aquests diables
Que faran tremolar als del balcó.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE I
Quan vam marxar per Sant Pau
la cosa ja feia pudor,
mentre uns deien que milloraríem
avui la cosa encara és molt pitjor.
Resulta que per solucionar la crisi
han tingut una gran pensada:
retallar els sous i les pensions.
Quina gran cagada!
En Zapatero i companyia
ens han fotut en aquet merder
fent promeses populistes
com la del “cheque bebé”.
És que el monocolor polític
no està ajudant gens
els sindicats callats com a putes
i a tot van dient amén.
LLUCIFER
Polítics i sindicats a guanyar pasta
a costa de la suor del treballador.
això es mereix una bona revolta:
VAGA GENERAL a la tardor
Tam... Tam... Tam...

LLUCIFER
Miquel, et felicito
per la part que et toca,
és que el centenari de l’esglèsia
està fent molta patxoca.
En Piranya pot estar content
ha arribat fins el centenari.
Araa és hora que es retiri
i que entri ja un nou vicari.
Diuen que hi ha hagut algun miracle
per conmemorar tan ditxosa data
Fixa’t sinó amb els tres que s’han ajuntat
per fer la separata.

DIABLE II
En el gran Imperi Romà
o en el desembarco de Normandia,
ja se sap que a tot gran imperi
li ha d’arribar el seu dia.
Entrar en decadència
n’és el primer indicador,
com que el poble cridi amb força:
que mori el dictador!

L’altre indicador seria,
quan les coses van maldades,
els companys va i t’abandonen
abans en tenies a patades.

Però quan tombo per can cuadras
8 cotxes al mig del vial,
són patrulles de mossos
que han muntat un bon sidral.

Així que en Moragues i companyia
i en Barraca i la seva patranya
d’aquí uns mesos s’ajuntaran
per fe junts la campanya.

Blanco, fa uns anys et cridàvem
que t’hauries de retirar
i ara va i t’abandona
amb el que més devies confiar.

Després de parar-me i remirar-me
pregunto que és tot aquest merder,
i em contesten que al Dolcce
i ha gent amb molt de caler.

LLUCIFER
En López que ja s’ho olora,
com fa tota guineu,
ja sap que el juny que ve
l’alcaldia no tindreu.

Grup bilderberg es fan dir
aquestes rates de despatxos,
que per nosaltres volen decidir
quina trepa de mamarratxos!

LLUCIFER
Blanco, si t’hem d’estar agraïts
és per fer-ho tant malament.
I fer que cliques i geranis s’aliin
per fer-te fora de l’ajuntament.

Tam... Tam... Tam...
DIABLE III
“Saura et guard,
plena de gràcia.
Iniciativa és amb tu”
Et diguè en Gabi Serrano
abans d’anar-te a presentar
I et plantegen tot un pacte,
per poder entrar al govern
Sense dubtes ni perquès tu dius que sí.
I jo no sé que t’has pensat,
en temps d’austeritat
Calers has despilfarrat
per guanyar-te electorat.
Ara et cantem,
protectora ets: oh Scuderi.
Et demanem
que ens muntis grans concerts
com encanteri.
Que tinguem
una gran sonorització
i 1000 tècnics de so.
Sense tu
cauríem en perdició.
Ara et cantem,
mentidera ets: oh Scuderi.
Et demanem
que no et gastis tants calers,
tingues senderi.
Que si has dit
a les entitats:
“pressupostos retallats”
T’has buscat
un bon maldecap
LLUCIFER
En lloc d’invertir en concertillus
si la qüestió és sortir al diari
inverteix en la baixada de carretons
allò sí que és un acte multitudinari.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE IV
Avui quan em llevo
tinc ganes de tombar,
agafo el cotxe i les ulleres
vaig a Sitges a passejar.

LLUCIFER
Aquesta colla de capitalistes
ens mouen com a titelles,
naltrus treballant sens parar
i ells vinga xuclar de la mamella.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE V

Ja tenim nous escolans,
o quin gran goig quina joia
el gran sacerdot del poble
ara ja té qui l'apoia.
I bajo palios que branden al vent
al davant de la rectoria
s'honora com si fos sagrament
el sagrat premsot, fill de('n) JosepMaría.
LLUCIFER

Que no son palios, que són barraques
i no hi ha sacerdot ni escolans
Només són els geranis de sempre
i fent la pilota, les colles de diables
grans.
Sort que l'arxiver de Sitges
en nom de la laica civilització
ja va anar a prendre mides
per aconseguir la il·legalització.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE VI
Com si de Nostradamus es tractés,
la profecia es va complint.
Blanco escolta que t’interessa
jo de tu aniria recollint.
Fa uns mesos, amb el referèndum,
van començar a festejar.
Ara estavilitzen la relació,
es rumoreja que es volen casar.
El festeig a tots ens alegra
i de moment tot els surt rodó.
Fixeu-vos si estan enamorats
fan el mateix programa de festa major.
Els sogres, que són qui manen,
s’hauran de reparteir el pastís
i hauran d’arribar a un acord
si volen un matrimoni feliç.

DIABLE VII
Ferràs, aquest va per tu.
És un vers molt divertit.
Jo no sé si te’n recordes
que el Local ja hauria d’estar construït
Vau sortir els tres al diari
com si ja tinguéssim Local,
només teníem un trist pla d’usos
que va costar un dineral.
Però no és que no s’hagi començat,
és que no hi ha ni un trist projecte.
Dieu que s’està redactant.
no en feu ni una de recte.
LLUCIFER
Si el Local us importés una mica
us hauríeu espavilat.
No sé com no us n’adoneu
que esteu perdent electorat.

SANT MIQUEL
Si, justícia divina,
càstig a qui 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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