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RIBES. SANT PERE 2018

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
Au Miquel deixa pas
no ens vulguis alliçonar,
els d’aquí baix a l’infern
som més d’adoctrinar.
Al carrer i l’ajuntament.
l’ambient està molt crispat,
llàstima que la riera
el govern sencer no s’ha emportat.
Si al mercat hi poses una parada
i no és de color vermell,
poden fotre’t una empaperada,
i cop de garrot al clatell.
Ara que l’Eco és setmanal,
ja puc pixar i cagar cada dia.
Ja tinc paper a dojo,
gràcies al de la rellotgeria.

Comença la reforma de l’ermita,
restes romanes s’hi han trobat.
i un tècnic de la “gene” replica,
que quedi tot ben tapat.
Si et volguessis graduar
i no estudies o ets un soca,
al PP hauràs d’anar
i la Juan Carlos t’ho retoca.
Els de la Jove ja ho han fet
per omplir de títols les parets,
ara ja poden presumir
d’un màster de petacoets.
En Ribera també és còmplice,
del PP i els barons
de fer costat el 155,
i que la coca no sigui de llardons.
Gent de la plaça de la Vila
escolteu aquests infernals,
versots que escupen veritats
com els set pecats capitals.
DIABLE 1
Que la justícia és per tots igual
no s’ho creuen ni els Borbons,
us ho diré ras i clar:
una merda i uns collons!
Després d’omplir-se les butxaques
a costa de tots els contribuents
al cunyao l’engarjolen
en una presó sense delinqüents
Li han fet una cel·la a mida
només envoltat de dones
per les banyes de la Infanta
a la Zarzuela faran reformes.
LLUCIFER
Calla diable republicà
o acabarem tots a la garjola,
perquè la llibertat d'expressió
a jutges i feixistes no els mola.
I sinó mira en Valtònyc
en Pablo Hasel o en Toni Albà
que per dir la veritat
els volen empresonar.
DIABLE 2
Aquest any, com el 2002,
hi torna haver mundial.
Tothom el segueix amb passió:
però a Ribes, no!
Els carrers queden ben nets,
quan juga la selecció:
però a Ribes, no!
Les banderes espanyoles,
pengen en més d’un balcó:
però a Ribes, no!
Ovacionen a Iniesta,
com si ja fos campió:
però a Ribes, no!
Tothom mira Tele 5,
tothom se sent españó:
però a Ribes, no!
LLUCIFER
Cada gol que fa Espanya,
esclata un castell de foc,
i a Ribes no poc!!

DIABLE 3
Després d’anys de sequera
els jubilats salten d’alegria
a Ribes tornen les obres
a corre cuita i fent via.
És moment de carcamals
Venen eleccions municipals.
La ferum puc olorar
de carrers enquitranats
totes les brigades treballant
com a llops desganats.

I és que allà al Major 13
estaven buscant president
i per segón cop consecutiu
l’han trobat a baix l’infern.
Xurri tens la paella pel mànec
i aprofitant el teu nomenament
comentar-te que els diables
volem sortir al Pessebre vivent.
Us farem el preu d’amic,
ens és igual fer de Josep o Maria
cent cinquanta euros per sessió
i així sanegem la tresoreria.

És moment de carcamals
Venen eleccions municipals.

LLUCIFER

Ja ens podem posar malalts,
una febrada o un mal de queixal,
Tenim el nou CAP inaugurat
Per aquells que el volien al Local.

Diable em sembla que oblides
que en Jordi és un home honrat
si vesteixes com vesteixes
és perquè ell s’ho ha ben currat

És moment de carcamals
Venen eleccions municipals.

Però jo ja sé per on vas
i que consti que t’aviso,
si vols saquejar els Xulius
en Xurri et castigarà a portar el Niso.

Que si renovem el half per aquí
que si un carril bici per allà,
els jardins ben engalanats
perquè els joves s’hi fotin el bacallà.
És moment de carcamals
Venen eleccions municipals.
Però la cirereta se l’ha endut
els columpius dels parcs infantils,
a la plaça de la biblioteca
més d’un nen acabarà als Camils.
És moment de carcamals
Venen eleccions municipals.
LLUCIFER
Espera’t que d’aquí a les municipals
encara no ho has vist tot,
han d’anar fent coses
o fer com en Moya sent un estaquirot.
DIABLE 4
Ja tenim un CAP novíssim
a tocar del bosc de Can Coll
amb metge, infermer i infermera
“passi vostè, sí, el que té mal de coll”
Està molt ben equipat.
Hi ha tecnologia europea
i tot ho curen aviat:
“passi vostè, sí, el de la gonorrea”
Consultoris, sales d’espera
quines grans instal·lacions
lluminoses i modernes:
“passi vostè, sí, el de les purgacions”
Tothom en surt encantat
amb receptes de pastilles,
de xarops i algun pegat
“passi vostè, sí, el de les ladilles”
LLUCIFER
Són punters en investigació
i amb el seu mètode analític
als pitjors mals, troben solució
“passi vostè, sí, sí, el polític”.
DIABLE 5
Després de veure el despilfarro
en pólvora de cada festa major
el nostre tresorer deixa el càrrec
per cercar-ne un de millor

DIABLE 8
Gran expectació al Parroquial
sembla Sodoma i Gomorra
fins i tot en Nana s’hi ha acostat,
ens visita el President Torra.
En Bonet ben empolainat
no es pot perdre la foto
fer-ne un twitt i sortir al facebook
el posa com una moto.
Però tranquilos unionistas
per molt que us sembli macabre,
no ha vingut a fer maranya
sinó a celebrar l’any Fabra.
LLUCIFER
No es oficial però és veritat
l’auditori n’és testimoni,
que quan la “jefa” se’n va anar
en Moya es va deixar anar
“Llibertat Presos Polítics” no parava de cridar.

SANT MIQUEL
DIABLE 6
Ha arribat la festa major
i a més de trepitjar caques
els veïns del mig del poble
han d’aguantar les barraques.
Aquest any canvien de puesto
després de mesos de patir
perquè els funcionaris municipals
no s’acabaven de decidir.
Ja m’imagino la conversa
“si ho fem aquí me la talla fulano”
“ah doncs si ho fem allà,
algú em donarà per l’ano”.
Al final la loteria
de ferum, soroll i party’s
serà a la plaça de l’Església
que també en diuen dels Màrtirs.

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
LLUCIFER
Quines selfies més boniques
que es faran de bon matí
les iaies que vagin a missa
amb els nets que van a dormir.

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

DIABLE 7
Aquesta nit passada,
he tingut un somni humit.
Una llista unitària,
he fet un vot del llit.
Qui ho havia de dir,
Xulius i Ger en harmonia.
I tot gràcies a l’Abigail,
sembla tot una ironia.
Però no cantem victoria,
encara no hi ha cap avenç.
Sense un bon alcaldable,
no hi pot haver consens.
En Nana té molta barba,
en Bonet massa cardat,
en Carandell masses grenyes
en Peco no, que és molt pesat.
LLUCIFER
Em presento voluntari
per anar de candidat.
I a la primera de canvi
Ribes independitzat.
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