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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 Pau 
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  

Va Miquel anem per feina 
deixa’ns passar a l’acció, 
que no farem més pena 
que Espanya a Eurovisió. 
 
Que per molt que l’ajuntament 
continuï forrellat, 
la política municipal 
sempre ens deixa algu preparat. 
 
Diuen que l’Scuderi 
ha marxat del govern, 
en Blanco no li assegurava 
ser la reina del club altern. 
 
Si surts de casa amb el cotxe 
i vols anar a comprar a Cal forner Vell, 
amb les noves senyals de trànsit 
acabaràs donant tombs a la plaça del castell 
 
Ara hi fotem un pas de zebra, 
quatre tanques i un contra direcció, 
però l’ajuntament segueix ple de tèrmits 
i els sociates no hi troben la solució 
 

 
I es que ja està bé de tantes obres, 
els ribetans n’estem fins els collons, 
amb el circuit muntat a la plaça de la vila 
podríem fer-hi la baixada de carretons 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE I 

Ja fa dies que no dormo 
estic molt enganxat 
imagineu-vos si estic xungo 
que en prou feines me l’he pelat. 
 
Només faig que mirar el mòbil, 
ara que tinc un smartphone, 
i és que el nou grup del feisbuc 
em mola mogollón. 
 
Diuen que no ets bon ribetà 
si no has vist el cap de la riera, 
si no coneixes en Mofly, 
o no anaves a la sardinada botifarrera. 
 
Si no has dormit mai, 
a l’antiga plaça de l’Església, 
o si després del carnaval , 
no has tingut mai amnèsia. 
 
LLUCIFER 

Si fer aquests grups de merda 
és el que us fa sentir ribetans, 
Tots hi escrivíeu propaganda  
i d’ortografia, tots uns ignorants 
 
Quan us venen tants records 
del que fora la vostra vivència 
és que ara us heu adonat 
Que aquest poble anat en decadència. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE II 

Recordo com si fos ahir 
l’enganxina groc fluorescent, 
el “Festa si lluita també”, 
i el col·lectiu Brega em ve a la ment. 
 
Veig en Pau arrossegant un carro, 
generador i bafles van sonant. 
És el primer correbars de Ribes 
el col·lectiu Gatzara estava exultant. 
 
Es repeteix la mateixa formula, 
tornen aquelles reunions al GER, 
“habemus” nova assemblea, 
el jovent de Ribes pren el poder 
 
LLUCIFER 

Aquesta història tots sabem com acaba 
mira els exemples que van passant, 
molta il·lusió i moltes ganes 
fins que els acaben segant “Arran”. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE III 

Com si tingués un dejavú, 
l’altre dia llegint el diari 
veig que volen arreglar un espai, 
pels més joves ja llegendari. 
 
No parlo del Pacha 
ni tampoc de l’Amnèsia, 
parlo del nostre Local 
que hi havia a la plaça de l’Església. 
 
Per arreglar-lo demanaran 
que la gent arrimi l’ombro 
si aconsegueixen que hi vagi algú 
ja tindran el meu “assombro”. 
 



 
En Moragues d’arquitecte, 
en Barraca de cap d’obra,  
en Nana de jubilat 
i la Pafa i en Tomàs de manobre. 
 
Que bonic que seria 
estar tots agermanats 
fent com una casa okupa 
a veure si acaben tots fumats. 
 

LLUCIFER 

Deixa’ls diable descregut 
en Blanco si que ho fa fatal 
al Local no hi ha posat ni un duro: 
ENS CAL UN LOCAL COM CAL! 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE IV 

Les Barraques ja estan complertes 
ara sí que ja hi som tots 
només faltàveu valtros 
tota la colla de clicots. 
 
Als Xulius tot es renova 
volen tenir presència 
a veure si venent xupitos 
capten a l’adolescència. 
 
D’activitats de Barraques 
volien fer comunions, 
passar rosaris i fer misses, 
i resar altres oracions. 
 
Va i ens els posen al costat, 
jo no m’ho podia ni creure. 
A mi sempre m’han dit  
que els dos no tenim res a veure. 
 
LLUCIFER 

Siguis del GER o de ViA 
dels Xulius o de la Nou 
la cultura d’aquí a Ribes 
la fem tots sense cobrar un sou. 
 
DIABLE V 

Tanca el local predilecte per l’oci, 
el centre de la cultura local, 
promotor de concerts i espectacles, 
seu del pensament intel·lectual  
 
Les notes de premsa no estan de moda, 
el feisbuc és un mètode caducat. 
Per anunciar als clients que es traspassa, 
Esprai vermell i un grafiti ben pintat. 
 
Tot just havia tenyit roba de negre 
per començar un dol espiritual, 
quan tot anant cap a la Penya 
veig que l’Isaac torna a obrir el local. 
 
LLUCIFER  

Diuen que no tanca a l’hora 
que sempre l’està liant 
mentre allà al Bus s’hi trafica 
però els monillus allà no hi van. 
 
DIABLE VI 

M’agraden les carreteres 
els camins i els corriols, 
surto fresc com una rosa 
i torno suat i fet pols. 
 
Sóc un corredor incansable, 
el meu déu és Kilian Jornet 
faig unes maratons notables, 
faci calor o faci fred. 
 
 
 

 
Si et lleves a punta de dia 
jo porto tres hores corrent, 
i l'Endomondo anuncia 
per on passo a cada moment. 
 
Tinc els músculs ben tensats 
quan corro, és que no tinc freno, 
i si un dia vaig cascat, 
em foto un ibuprofeno. 
 
No en trobareu cap com jo, 
un cos d’atleta perfecte, 
amb un dit moc un camió 
i el vent de ponent amb el recte. 
 
Mireu-me, sóc fibra i tendó, 
el ventre de xocolata 
uns bíceps de formigó 
i unes cuixes de plata. 
 
LLUCIFER 

Et sortirà una banya 
de fer la cabra a la muntanya, 
i l'altra te la faré sortir jo 
corrent-me amb la teva companya, 
mentre corres la marató. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE VII 

La del govern d’esquerres, 
l’enxufada sitgetana 
resulta que s’ha cansat, 
diu que amb en Blanco no mana. 
 
Entre ella i l’Abigail 
feien l’aquelarre de l’esquerra, 
però com que no la deixen fer  
la Bàrbara es declara en guerra. 
 
Ara diu que ja no aguanta més, 
que renuncia al seu sou, 
per ser autènticament d’esquerres 
que li pagui ViA i la Nou. 
 
LLUCIFER 

Com aquells de l’Assemblea 
entonem el cant ancestral 
i per fer-ho més bonic 
fem-ho com una coral. 
 
TOTS 

Ara és l’hora ribetans 
que CiU i la Nou s’uneixin 
per tornar a fer Ribes gran. 
 
En Blanco ja caduca 
el projecte s’ha acabat 
a Roquetes tot s’ho mira 
és on té els seus votants. 
Arreglem la destrossa 
fem un Ribes sobirà. 
 
Ara és l’hora ribetans 
que CiU i la Nou s’uneixin 
per tornar a fer Ribes gran. 
 
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 Pau, nostre patró 
I visca la Festa Major !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.ribes.org/diables  
 
www.facebook.com/balldediablesderibes  


