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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  
Va Miquel no siguis corcó 
que aquest any trenquem la rutina, 
encetem naltrus l’exhibició 
sota el balcó de ca la Magina. 
 
I és que l’ajuntament està tancat 
l’han posat en quarantena 
no pas per la plaga de corcs 
sinó pels polítics pocapena. 
 
Fins al final haureu d’esperar 
per veure les gitanes de debò 
les que es fan un fart d’assajar 
els “millors versos” de la festa major. 
 
De tan bé que ho fan 
a tot arreu han deixat marca, 
aquest any tenen gitanos 
menys de Ribes... de tota la comarca. 

Que de Sant Pau a aquí 
Ribes ha fet moltes voltes, 
i al mateix president de ViA 
se l’ha vist de Carnestoltes. 
 
Allà al costat del Decathlon 
volen fer un parc de l’oci 
pensen que aquí tothom fa esport 
i que faran un bon negoci. 
 
Però naltrus hem trucat l’Adelson 
per practicar un altre exercici, 
putes, joc i espectacle 
això és molt millor que anar en bici. 
 
Estem d’aniversari 
Pere i Paula es fan grans 
estan a punt de jubilar-se 
però els volem durant molts anys. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE I 
Allà dalt al carrer de Pi 
estan de celebració 
en el concert dels 40 anys 
es va poder suar de debò. 
 
En Joel, que és tan sociata 
com que es vol fer perdonar 
els hi ha cedit la separata 
perquè es puguin desfogar. 
 
"Mira que és curt aquest Joel" 
va dir en Nana, l'erudit  
i es va posar a escriure 
unes cent pàgines cada nit. 
 
Els seus l’esperaven impacients 
fent vetlla entre danses i cants 
com a Moisès pels manaments 
o a Mahoma pel Coran. 
 
Després de fer el punt i final 
al balcó del GER va sortir 
“Com ho veieu?” “Fenomenal!” 
li van dir per no haver-s’ho de llegir. 
 
LLUCIFER 
Per fer els versos que sentiu 
hi hem posat ganes i zel 
però ens han sortit mes curtets 
que la separata d’en Nana Fidel. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE II 
Veig que allà, a les Roquetes, 
les gasten d’un altre color 
fins i tot a TV3 expliquen 
que treuen Legionarios en processó. 
 
Ells tenen, i jo respecto. 
una altra cultura i tradició 
celebren la Feria de Abril 
i un carnaval quan fa calor. 
 
Per tant, per equilibrar balances 
i equiparar tanta celebració 
que ells facin la seva parafernàlia 
nosaltres volem correfoc per festa major! 
 
LLUCIFER 
Que no saps diable ingenu 
que Església i Exercit van agafats de la mà, 
ho diu aquell verset de la Bíblia 
en què Jesucrist i la cabra a Roquetes van  

entrar. 
 
Tam... Tam... Tam... 



DIABLE III 

 
Ja fa temps que la busco 
i no la trobo per enlloc, 

he mirat a webs porno 
i sota l’escenari del Bell-lloc. 

 
Sembla que la volen amagar 
els seus escots no estan de moda 

però jo la trobo a faltar 
per això li dedico aquesta oda. 
 

Oh Scuderi on estàs 
ja no sé amb qui masturbar-me ! 

En Joel no em posa tant 
i l’Abigail fa regurgitar-me. 
 

Sense tu ja no hi ha tema 
sense tu no hi ha color 
és que ningú destrossava com tu 

la nostra Festa Major. 
 

LLUCIFER 
 
Calla diable no la invoquis 

ara es respira tranquil·litat 
jo l’he vist a la rotonda 
per guanyar-se l’electorat. 

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

 
DIABLE IV 
 

La nova moda del Corte Inglés 
per aquesta primavera ha estat genial, 

amb una nova col·lecció 
presentat pels de la Casa Reial. 
 

La secció d’home ha estat ajustada 
per la falta de liquiditat, 
l’Urdangarin se l’ha gastada 

presumptament amb dignitat. 
 

Però per moda infantil 
les sabatilles New Balance Froilan 
amb un nou TRET en transpiració 

els peus ja no et suaran. 
 
A la secció de safari 

la cosa se’ns ha barrejat 
enlloc de trobar-hi vestuari 

pròtesis d’un maluc accidentat. 
 
LLUCIFER 

 
No et fotis amb el Rei 
que el pobre s’ha disculpat 

amb aquella cara de pena 
i 30 mil eurus que s’ha gastat. 

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

DIABLE V 
 
Cada ple plorant 

que la Gene no dona calers 
dient “no a les retallades” 

sobretot “culpa vostra no és!” 
 
Neu tirant pilotes fora, 

com si amb vosaltres no anés. 
però no teniu miraments 

en retallar la festa sense més. 

Ara ens toca compartir 
com si fóssim bons germans 
els músics dels bastons 
n’hi ha que arribaran a les mans. 
 
I què dir del castell de focs 
seran “carpinteros” i bombetes 
ja podeu agafar llanternes 
i posar-vos a fer llumetes. 
 
LLUCIFER  
 
La cultura a Ribes no està de moda 
ja es veu en la Festa Major, 
jo sí que la faria gran 
amb el jornal d’un sol regidor. 
 
Tam... Tam... Tam... 

 
DIABLE VI 

 
Les botigues del carrer Nou 
són botigues intermitents 
ara hi són, ara no hi són, 
i tothom s’hi trenca les dents. 
 
En canvi els bars i granges, 
cellers i puti-clubs 
serveixen tanta beguda 
que buiden botes i cups. 
 
El carrer del Pecat de Sitges 
al costat és un parc infantil 
i el Tubo de Saragossa 
no té tanta empenta ni estil. 
 
LLUCIFER 
 
I just al mig del carrer 
com a exemple, far i i guia 
les aromes del Quo-Vadis 
ens perfumaven nit i dia. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 

DIABLE  VII 
 
En Pujol va anar als Xulius 
i ningú no sap ben bé 
la quantitat d’orgasmes 
i corregudes que hi va haver. 
 
Cada paraula que pronunciava 
eren tals els gemecs i els bruels 
que a en Xavier Miret li petava 
la detectora de decibels. 
 
Van quedar tan satisfets 
els instints dels “catalans-pel-clero” 
que els prostíbuls del país 
han hagut de fer un gran ERO. 
 
LLUCIFER 
 
Que visqui en Jordi Pujol, 
que ningú té la seva empenta: 
ni en Nacho, ni en Roco ni el negre 
que us consola la parenta. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 

DIABLE VIII 
 
No recordes de petit, 
quan tenies vomitera 
la mare anava de cul 
amb serradures venia darrera. 

Diuen que d’això n’hi ha un sac 
als despatxos de l’ajuntament, 
n’hi ha alguns que treballen 
aviat hi haurà un ensorrament. 
 
No tot és or allò que brilla 
mira que la vida és injusta... 
ara a l’ajuntament perilla 
tot allò que sigui de fusta. 
 
Per traslladar l’ajuntament per sempre a  

  Roquetes  
mira que estàs sent oportú 
un exercit de termites analfabetes 
Blanco el corcó ets tu! 
 

LLUCIFER 

 
Blanco se’t veu al llautó 
vols fer un trasllat encobert 
ets un pesat, ets un corcó 
per sant Pau volem l’ajuntament obert. 
 

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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