VERSOS DEL BALL DE DIABLES DE RIBES

www.balldediablesderibes.cat

RIBES. SANT PERE 2016

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!

Reclamat de fa un grapat d’anys
per metges i alguna infermera
i així des del lloc de treball
veure en directe el CAP de la riera.
Si mai puja el nivell de l’aigua
i el nou CAP s’inunda de fang
veuràs als de Sitges quan hi arribin
les mostres d’orina, femta i sang!
Però abans de començar amb els versos
vull parar un moment d’atenció
per parlar del desastre de portada
del programa de la festa Major
No em sap greu que els diables
hi sortim en un segon pla
però si-us-plau el proper cop
posa una foto sense pixelar.
Aquests versos dediquem
al forani més estimat
regidor de l'ajuntament
per tu, Boy, cremarem l'empostissat.
DIABLE 1
Jo que sempre gaudia
de plaça, amics i bon solet,
aixecant el dit, una cervesa!
ja em sentia satisfet.

DIABLESSA

Quintos, canyes o mitjanes
tot m’ho fotia a seques
recordant vells temps a concerts
equipats amb unes xibeques

Coratge i valor Llucifer
que jo sempre seré ta guia
i de la teva companyia
jo mai em separaré.

Però els temps canvien
i tot ens ho compliquem,
ara per demanar una birra
cal un curset suprem.

A prop teu sempre estaré
unida com a mestressa
i tu em daràs lliçons agradables
que jo sóc la Diablessa.

Que si una pale o una negra,
que si un toc de farigola,
que si dolça o amarga
ja n’estic fins la titola.

SANT MIQUEL

LLUCIFER

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.

Està de moda ser un sibarita
entre la gent ribetana,
mola molt deixar-se barba
i fer una cervesa artesana

LLUCIFER
Va Miquel fot el camp
que per Sant Pau ja no et veurem,
cada festa major donant la tabarra
ara no se pas com ens ho farem.
La política local està en crisi
no hi ha esbatussades com abans,
els plens han perdut trempera
els sociates es freguen les mans.
L’Abigaïl té l’agenda buida
mira si la cosa està calmada,
que l’han vist amb una manguera
netejant cada cantonada.

DIABLE 2
Papà Puigdemont i mamà Junqueres
i el seu fillet estimat
van de creuer cap a Ítaca
en un barco amb tot pagat.
Com que han tingut un bon dia
s'han posat el nen al seu llit,
i li canten una “nana”
perquè passi bona nit.
Però l'endemà quan es lleven
es troben el llit pixat
i el nen, que se'n riu a la cara,
pregunta si ja han arribat.
LLUCIFER
Per ser un nen té molta barba
i mai no està a la lluna.
Seria més bon minyó
si s'hagués criat en comuna.
DIABLE 3

Començà essent una broma,
un simple test per comprovar
qui de nosaltres descendia
del primer homínid ribetà.
Després d’una època fosca
i perdre alguns “m’agrades”
no sols s'hi fan anuncis
sinó que es parla de cagades.
Acostuma ser trending topic
les tifes de gos per recollir,
o xuxos abandonats de tota mena
que van sense xip i es fan pipí.
RESPOSTA
També es parla molt del Pulpo.
Jo si fos ell començaria a patir
ja veuràs si un dia t’enganxen
els de No ets de ribes si...
DIABLE 4
Es passegen per la plaça,
com si buida estigués
demanant a alguna terrassa,
si sobra algun entremès.
Freqüenten l’Ajuntament,
sembla que els hi refan la casa,
algun està descontent,
les obres triguen massa.
Als pensionistes s’acosten,
no només en eleccions,
durant tot l’any els busquen
per un bocí de les pensions.

DIABLE 6
En nom de l'alcaldessa
a tothom es fa saber
que a sant Pau es necessita
un mosso de masover.
Les bases de la convocatòria
són fruit del consens general
de tots els grups del plenari
deu bisbes i un cardenal.

DIABLE 5
Estiu, hivern o tardor,
els diables ens fotem birres,
per passar el fred o la calor,
plogui, nevi o en els bons dies.
Podem fer botellón,
anem a beure a la muntanya,
podem seure en una terrassa,
la qüestió és fotre's una canya.
Quan Sant Pere arriba,
ens muntem el nostre tirador.
Gratis ens surt la birra
i fem més gran la Festa Major.

RESPOSTA:
Pel carrer no cal que fardis
ets un titella, regidor Moya
i recuperant velles rimes
Moya mengem la ...
SANT MIQUEL

Perquè ningú la cagui
ara us les llegiré si puc
i aquell que no les compleixi
en Punt G el treurà al Feisbuc.
Base primera, ha de ser maco
base segona, no dir cap taco
base tercera, no ser un macaco
base quarta, escoltar rac-1
base cinquena, no ser camacu
base sisena, no ser cap caco,
base setena, anar a saco
i base vuitena, fumar tabaco.
LLUCIFER

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

Que Sant Pau tot ho perdona
si hi ha bona germanor
que la convocatòria sigui bona
i que guanyi el millor!

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?

DIABLE 7

(Tots junts): No!

“Anaven lents perquè anaven lluny”
pregonaven en l’espot
que serien el cavall de Troia
deien els del “ho volem tot”.

LLUCIFER

LLUCIFER
Un polític podria ser,
però son bèsties sense nom,
a Ribes no tenim carrer,
que no hi hagi un putu colom!

quan no era independentista
ara et passes al PSC,
ets de tot menys catalanista

Doncs, visca Sant Pere, nostre patró
I visca la Festa Major !!

Una nova forma de fer política
aquí tots som iguals
decidim amb assemblea
entre birres i bacanals
Un empat a Sabadell
que no entenien ni els estadistes
la cosa ja feia un cert tuf
començaven els personalismes
Ara pleguen els afins a Poble Lliure
diuen que només manen els d’Endavant
ja és ben cert que amb el poder
el més pur s’acaba torçant.
RESPOSTA
Les CUP sembla que fan aigües
Ja veurem qui en flota
Si és que ja us ho digué l’amic Ovidi:
“tot explota, pel cap o per la pota”.
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DIABLE 8
Preparem una setmana d’actes,
per fer festa i disfrutar.
Molt bé estem a la plaça,
i no voldríem pas marxar.
Però a costa nostra no volem
que s’omplin les butxaques,
si els bars de la plaça no col·laboren,
fote’t la birra a Barraques!!

Ple de decisions polèmiques
n’està el teu efímer mandat
Moya vigila on et poses
si no en vols acabar escaldat.
Has començat tocant un Sant Cristo,
i no et parlo del de la processó
sinó de vetar l’estelada al drac
durant el cercavila de Festa Major.

LLUCIFER
Això té fàcil solució.
Si al mossèn no molestem,
podem fer una ocupació,
i davant l’església ens mourem.

Això és res comparat amb el dèficit
que diuen que has eixugat
perquè el plus chapó segueixi sent
un festival “Autogestionat”.
Anaves amb Convergència,
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