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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 deixa't de romanços 

ara ve el tema de debò, 
hem pujat de l’infern amb ganes 

per remenar i tocar el crostó. 
 

Amb les eleccions caducades  
i nova alcaldessa a la trona 

és moment de prendre foc 

a aquesta bona minyona. 
 

Saló de plens de tots colors 

cares noves i poc senderi 
el que més greu em sap de tot 
és no trobar-hi la Scuderi. 
 
En Barraca ja s’hi veia, 
en Tomàs ho tenia clar, 
això nomes serà un tràmit, 
un bon pacte i a mamar. 
 

Però la cosa es va començar a tòrcer, 
la patacada era per emmarcar, 
arribaven males noticies, 
a l’exili haurem de marxar. 
 

Els socialistes amb 7 regidors 

Fem Poble qui collons són 

actualitzant l’aplicació d’en Guillaumes, 
esperant que tot fos un malson. 
 

Quan va acabar el recompte, 
cares llargues i decepció, 
menys al barri de les Roquetes, 
allà estaven de festa major. 
 

DIABLE 1 
 

Ribetans estem d’enhorabona 

un premi ens han atorgat 
Ribes és el poble d’Europa 

amb més bars per metre quadrat 
 

Si ja passes dels quaranta 

i estàs fet tot un pureta 

pots anar-te’n al Forty's 

a fer la primera copeta 
 

Surts d’allà i vols fer una birra 

i no et serveix una de normal 
carrer St. Pere cantonada Comerç   
a la Tronera cervesa artesanal. 
 

Un pèl tocat passes pel Legend's 

a veure l’escot de la cambrera 

derrapes al cap del carrer nou 

que el Pot Petit ja t’espera. 
 

Vols fer un últim tanto, 
a la plaça la traca final 
Casino, Penya, Cabaler i Xixu 

aquí s’augura un bon pedal 
 

RESPOSTA: 
 

Poca gent i masses bars 

el final de la plaça es veu venir 
rebentaran tots els negocis 

sols quedarà el badulake pakistaní. 
 



DIABLE 2 
 

Un anònim esquizofrènic 

en un brot d'inspiració 

cregué que era Marius Serra 
tot fent un crucigrama rodó 
 

Amb nocturnitat i traïdoria 

i en jornada de reflexió 

l’entafora en tots els cotxes 

vol crear confusió. 
 

Al matí ho veig i m'emociono 

dels mots vull treure'n l'entrellat 
però a sota veig la lletra petita 

algú ja els ha solucionat. 
 

RESPOSTA: 
 

És una falta de respecte 

que hi posin la solució, 
ja no podem comprovar 
si es veritat o difamació. 
 
DIABLE 3 
 

Tot eren flors i violes, 
catifa vermella municipal 
es veien quatre anys a l’alcaldia 

i ha acabat com un funeral. 
 

Semblava que tot anava bé 

a ritme de bolero 

fent campanya amunt i avall 
amb el músic Molero. 
 

Vídeos, mítings i campanya 

gran estratègia electoral, 
fins i tot creieu que a Roquetes 

rascaríeu més d'un jornal. 
 

Però la realitat és cruel 
la política no és pels honestos 

guanya qui té la llengua més aspra 

i amb això n’hi ha de més llestos. 
 

RESPOSTA 
 

Giralt i Carandell 
torneu al món realista 

Roquetes és feu sociata 

més d’algun que es despista. 
 

DIABLE 4 
 

Crescuda com a alcaldessa, 
sense passar pel ple de l’Ajuntament 
vist i no vist, la Colau deixa 

Barcelona sense Jocs d’Hivern. 
 

El PSC és un partit que es trenca 

i volen frenar la fractura 

l’Àngel Ros no s’ho pensa 

Lleida anuncia candidatura. 
 

Però l’Abigail que és molt socialista 

i vol escalar posicions dins del feu 

té apunt una gran jugada 

per la candidatura Roquetes-Pirineu. 

 

I així en un correfoc Olímpic 

li foten foc a un xiprer 
ja no els poden robar els jocs 

perquè han inaugurat el peveter. 
 

RESPOSTA: 
 

Diable fas molt bé d’explicar 
de que va  tot això 

en Josep Moya encara es pensa 

que és la flama del Canigó.  
 
DIABLE 5 
 
La separata de la Premsa, 
m’ha fet plorar d’emoció 

com quan demano el compte 

i quasi m’he de vendre un ronyó. 
 

Timbals, barretines i farcellets, 
flam de coco o mel i mató 

amb un cafè i una copa, 
sortiràs d’allà ben rodó. 
 

Però si vols emocions fortes, 
que en Roger et prepari un premsot, 
veuràs com a la cercavila, 
no podràs ni moure el ceptrot. 
 

RESPOSTA: 
 

Quaranta anys de cau d'art 
i fent un bon menjar, 
moltes gràcies Josep Maria 
ets un gran ribetà. 
 
DIABLE 6 
 
Aprofitant que els de Fem Poble 

amb aquests temes són permissius 

acamparé a la rambla del Garraf 
amb sis caixes de preservatius. 
 

Som el Hollywood d’Europa 

la zona atrau els millors directors  
espero impacient el segon rodatge 
d’una pel·lícula amb molts consoladors. 

 

Fa dies que no acluco l’ull  
però aquí no passa re 

veig que m’hauré de conformar 
amb la Lila i en Quim Masferrer. 
 

RESPOSTA: 
 

Menys porno i més reciclatge  
això és el que ens convé  
així aprenem on hem de llençar 
l'Abigail del PSC. 
 
 
DIABLE 7 
 
Amb posat d’home mediàtic, 
després del seu canvi de veu, 
per si algú no el coneixia, 
l’han entrevistat a l’altaveu. 

 

Explicant-nos batalletes, 
des de l’any de la picor, 
ell ja remenava les carretilles, 
de la pirotècnia quasi n’és fundador. 
 

Futur regidor de cultura, 
tot i fer vida a Roquetes, 
és el xèrif del BonÀrea, 
venent botifarres i broquetes. 
 

RESPOSTA 
 

Si a algú no li ha quedat clar, 
parlem de Sant Peco nostre patró, 
que va començar a fer de Llucifer, 
abans no s’inventés la Festa Major! 
 

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 !!!! 

 

 
         www.balldediablesderibes.cat 

www.facebook.com/balldediablesderibes 

http://www.balldediablesderibes.cat/
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