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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!

Aquest modelets no es fan sols,
no en sabem de costura,
gracies “Creacions Boira”,
heu estat de graaan ajuda!
Tampoc no som fusters
per fer aquesta obra d’art.
sort dels Vileta i el seu laser
quin barrilet més ben marcat!
Mireu quines puntes del ceptrot
però de ferrer no sabem.
si se’ns peten les varilles,
en Burgui Xic denunciarem!
No oblidem el geni a l’ombra,
Llampalletes, recorda el seu nom.
un traç d’artista,
per lluir la vinya arreu del món.
El que si que sabem és pintar,
sucar, degradar, embrutar…
gràcies mestre Gayarre,
les hores no et podríem pas pagar!
I ara que anem tots engalanats
només em queda donar pas
a aquestes set fúries pudentes
que no llueixen cap pedaç.
I no us penseu que marxem
encara queda el correfoc de llegenda
dissabte us vull veure a tots
ho podeu anotar a l’agenda.

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
Ribetans i ribetanes
si us plau no marxeu
feu un últim esforç
no ens feu aquest menyspreu
Us hem preparat
uns versots amb il·lusió
i us ben asseguro
ho farem molt millor
que en Manel a Eurovisió.
Els diables estem d’estrena,
per fi lluïm vestits decents
ens ha costat Dèu i ajuda
no anar amb sacs de fems.

DIABLE 1
A Ribes tenim un forn a l’alça,
i no es en Nin ni el Forner vell
és el de la Lola i en Ferran
que ara puja de nivell
Així com en Puigdemont
que de pastissers n’és nat
heus aquí hi ha en Bonet
el nou hereu del PEdCAT
Domina el pàdel com l’Aznar
és el rei de la Vegueria
li auguro un futur daurat
si del camí no es desvia
No tinguis tics convergents
i espero que et quedi clar
que a Andorra s’hi fa esquí
i els missals són per resar.
LLUCIFER
Albert recorda’t de Ribes
quan siguis President
sols et demano una cosa
fes-nos nucli independent!

DIABLE 2
L’altre dia escoltant la radio
parlava el mestre Sala-Martí
donà tres lliçons d’economia
que amb valtrus vull compartir:
Primera, si després d’una festa
en l’economia hi tens un gran forat
llençat de cap a la piscina
compra una carpa o un envelat.

Segona, quan rebis la comanda
dona les culpes a l’ajuntament
digues que no tens on posar-la
exigeix una ubicació decent.
Tercera, deixa’t de principis
i fes pagar entrada pel chapó
aquesta és la millor forma
d’inaugurar la revolució!
LLUCIFER
Diable no siguis garrepa
el preu era realment barat
per veure acròbates en pilotes
que et posen ben trempat.

DIABLE 5
Queda un mes per Sant Pere
i ja n’estic fins els collons,
pels carrers tot són aniversaris
tothom està de celebracions.
Per si no us heu donat compte
ara us els començo a repassar
i comencem atacant amb força
tot l’endimari ribetà:
En Pere i la Paula en fan 65
els cabecuts 10 de la recuperació
la Jove 25 que tres amics van començar a
sortir junts per les festes
i les Gitanes 10 de la reconversió.

DIABLE 3
De sempre és sabut
Ribes sempre ho ha petat
que és poble de pagesia
i ho exposem a l’Agromercat

Els bastoners grans en porten 50
i el drac 45 que el van parir,
si seguim a aquest ritme
en Moya les arques haurà d’omplir.

Com a Ribes ara hi ha cinema
i finalment heu reobert el local,
sols fer un apunt d'aquest tema:
"Que hi heu fet, si està igual!?"
Heu de fer un teatre a les Roquetes
I us gasteu 2,6 milions
només vull dir-vos una cosa:
Aneu a prendre pel cul, collons.
LLUCIFER
Aquest vers és lamentable
realment no t'hi has esforçat
No has ni anomenat en Moya
que ho fa pitjor que l'any passat.
Promet uns calers per aquí
va fardant d'allò per allà
però sapigueu que la Foguerada
van ser els diables qui la van pagar.
SANT MIQUEL

LLUCIFER
Cellers de tota la contrada
exposant els seus vins
parades, embotits i hortalisses
arribats de terra endins.
Però gran és la sorpresa
quan arribo a la plaça Marcer
tothom de blanc i amb barret
des de can Panxo al Cabaler.

Pero no se vayan todavía
Aún hay más.
Els Diables fa 135 anys
que cremem pólvora com uns indiots,
per això ens fem uns vestits nous
simplement per tocar els pebrots.
DIABLE 6

Altaveus escampats pel poble
tot el dia sonant música cubana
els bastons ballant sense gralles
sinó no semblaria l’Havana.

Pedra a pedra desmuntem el lago,
i traslladem la Plaça Marcer
i en l'esplanada que en quedi
construïm-hi un gran femer.

El millor d’aquesta festa
fou l’atrezzo i no el comerç local
quin goig les fulles de palmera
per tapar qualsevol senyal.

Que els clients de les terrasses
en olorar-ne la ferum
es desplacin a la nova plaça
i modifiquin el costum

LLUCIFER

De consumir en aquests bars
que mai donen un cop de mà
perquè la festa i les Barraques
entre tots puguem millorar.

No em parlis de l’Agromercat
ni dels de promoció econòmica
sols de recordar-los
em fan venir tos vòmica
Amb il·lusió muntem la paradeta
les colles de foc allà a la Font,
no hi va passar ni una ànima
ens vareu posar al cul del món

I en aquest nou lloc utòpic
recuperarem l’esport nacional
nens amb bici voltant la plaça
sense xocar amb taules i un tendal.

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 !!

LLUCIFER

DIABLE 4
De les cendres ha nascut
el seu gran centre comercial,
on abans hi venien cotxes
al mig d’un polígon industrial.
Sommeliers i grans cuiners
impartint seminaris
aquí hi trobaràs de tot
oci i productes agroalimentaris.
Hamburgueses, sushi i fajitas
pizzes i bistecs de Monteagudo,
ves que si no et despistes
t'hi colaran el “pollo crudo”

Fa masses anys que dura la broma
sols hi veig una solució
a tots els bars de la plaça
feu-hi un simpa per festa major.

DIABLE 7
M'ho diuen al bar fent un quinto,
m'ho diuen anant al cine al Parroquial:
"Des de que en Blanco no és alcalde
els versos del govern no valen un ral."

LLUCIFER

Per això m'he proposat
fer un vers d'allò més punyent
dient tot el que penso
d'aquest lamentable ajuntament.

Serà la crem de la crem
tothom perd el “cool” per “nary”,
menys cardar hi podràs fer de tot
encara que et costi arribar-hi.

Si és una veritat com un temple
que l'ajuntament porta 5 anys tancat
tampoc fa falta que els ninots de la 9
pel carrer hagueu decapitat.
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