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RIBES. SANT PERE 2019

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.

No patiu, que xerrar de tifes
més o menys deu ser
com posar-nos a comentar
la majoria absoluta del PSC.
Abigail, felicitats per l'alcaldia!
però, on era la policia local
quan en Fran Perona se saltava
la seva ordenança municipal?
I quin desastre Construïm
s'havia de guanyar per regidors!!!
i no pas per qui tenia
més apoderats i interventors.
Del PdCat en solitari ni parlar-ne,
necessitàveu quatre vots per la Diputació,
Bonvehí tu sí que ets un bon dimoni
a l'infern cremaràs per la teva gestió.
Els 30 vots del grup Soluciones
són un bon fenomen paranormal:
si quasi no es voten a si mateixos
d'on van treure el seu aval?
Ja callo i no faig més spoilers,
tot vindrà a poc a poc,
deixeu que un a un aquest diables
a tot Ribes calin foc!
DIABLE 1
Després d'anys de recerca
i de dura investigació,
a Can Pasqual han trobat la fórmula
de fer de la festa un negoci rodó.
Per Sant Joan no han recaptat prou,
venent a 300€ la coca,
en Mesi inventa la clau de Sant Pere
a veure quantes en col·loca.
Per Sant Pau compra't el sabre,
que almenys és tradició,
per Sant Pere vine a barraques
i fem junts una festa millor!

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.

Però si la jugada no et surt bé
a la Gay Pride de Sitges posa paradeta,
vens sabres amb forma de rabo,
i magdalenes amb forma de teta.

LLUCIFER
Va Miquel no siguis pesat
que n'hi ha que són molt pitjors,
per exemple els que al NEDR
fan d'administradors.
Resulta que dels governants
no se'n pot fer sàtira ni crítica,
ells censuren flagrantment
qualsevol comentari de política.
Els nostres versos van criticar,
no pas perquè fossin llastimosos,
sinó perquè parlàvem de polítics
i no sols de caques de gossos.

DIABLE 2
Apuntava mil maneres
que seria el nou Jordi Pujol,
però la jugada de les municipals
li ha sortit un bon bunyol.
Va haver de deixar la JNC,
Convergència i el PDCat,
si volia caminar per Ribes
sense sortir-ne ben escaldat.
JuntsXCatalunya sense representació,
Construïm amb minoria,
número tres a l'oposició,
més val que a l'INEM hi fitxis algun dia.
LLUCIFER
Amic Bonet no et preocupis,
seràs un gran regidor de terrasses,
De passar-te hores al Sinperdón,
en això si que t'hi escarrasses!

DIABLE 3

DIABLE 6

El llistó és realment baix
per ser considerat artista local,
mira el programa de St. Joan a Roquetes
on el Pirulí està vestit de Nadal.

Ara ve l'estiu,
i és Festa Major
i tots traiem fum,
però No és No!

Igual de llastimós que el nom
del bufet lliure del Coolinari
és la portada del programa de St. Pere
que sembla un treball de parvulari.

Si tens la tita fluixa,
per molt que siguis corcó,
si algú et rebutja
sàpigues que No és No!

En l'àmbit de brotxa gorda
estem al mateix nivell,
el pintor de la font va “confondre”
el gris clar pel color vermell.

Encara que et creguis,
un Brad Pitt de la seducció,
si a l'altre li rellisca,
sempre, No és No!

LLUCIFER

i si algun brètol no comprèn,
que no hi té cap opció,
digues-li educadament
que No és No!

Són hores baixes pels artistes
però també pels constructors.
Cal un semàfor a la carretera del Carç
per eixamplar el pont un tros?
DIABLE 4
Ribes és un poble de guanyadors,
no ho dic per l'Aitana ni la Carrión,
els amics de la Colla Jove
s'han proclamat campions del món.

LLUCIFER
Assetjadors socarrimats,
preneu nota d'aquest apunt:
Per Festa Major,
respecta... i punt!

DIABLE 7
Van anar fins a Riudoms,
a fer una encesa digne de la colla infernal,
amb tres piules i dos sortidors,
quin espectacle tant descomunal.
Ara, com a guanyadors,
Ribes acollirà la propera edició,
més val no ens hi convideu
o acabareu com Espanya a Eurovisió.
LLUCIFER
Si voleu assegurar el títol
no truqueu a la colla del drac
cremen carros a ca la Magina
tot i no haver fitxat l'Isaac.

DIABLE 5
Assemblea o encartellada,
espai de debat o micro-sessions.
Amb tants actes de precampanya
i arribeu amb ressaca el dia de les eleccions.
La plana major de Ca la Nisa
fins a altes hores al Ger fotent gresca,
no se ben bé què celebraven
però l’estampa era ben pintoresca.
Ja veig el pròxim Nadal,
en Tomàs fent d'àngel al pessebre vivent,
en Peco de lloro al quinto de la Nau,
i en Nana confessant-se amb el mossèn.

LLUCIFER
No se que s'esperaven
anant junts a les municipals,
si no es posen d'acord
ni per organitzar els carnavals.
Espero que es normalitzi,
cliques torneu a les comunions,
mentre els del Ger us pinten:
Cristians als lleons

Un poble ideal!
on un dissabte per anar al CAP
no vas al poble veí,
i puges per camí
per anar a St. Pau.
Un poble ideal, no té absoluta el PSC,
companys de l'ANC treballeu ja per Ribes i
Roquetes separar .
Fabulosa visió us regalem la Varosa,
el Norauto, el Casino i l'autòdrom de
Terramar...
I el Decathlon!
però no la platja del Balís,
sabem que no té encís,
però volem dir
que ribes té mar...
Un poble ideal!
sense cap summer carnaval.
Per mi firmem-ho ja,
acord tancat,
i marxeu i deixeu-nos governar.
Un poble ideal,
on no hi fareu res
abans del maig
del 2023.
SANT MIQUEL

No entenc aquest mal costum
de canviar una tradició que fa goig,
com la de l'speaker anunciant:
que sa prepari la colla de l'Albert Roig.

Si, justícia divina,
càstig a qui mereix
tan sols com a mi mateix
vostre pecat hi domina.
Tan sols el nostre pecat
Això sembla el carnaval de Sitges,
ha de ser tot castigat
el nom de les colles no serveix per res,
amb una pena eterna,
tots sabíem qui era la colla de la Miriam Ojeda a l’infern en vostre lloc
algú sap qui son els del 1993?
que sempre heu d’estar cremant
dintre aquell terrible foc.
El nom és la antítesis del ball,
que me'n dieu de la Colla Sota cama,
DIABLESSA
els heu sentit picar quan el fan?
Tot plegat és un gran drama!
Ja que de culpa en teniu
me n’heu de pagar la pena
N'hi ha que per anomenar-se
féu que no hi hagi esmena
usen topònims locals sense sentit,
dins d’un foc etern. S’arrepentiu?
com Sant Pau Xic o Sota-Ribes
millor poseu-vos un nom pervertit.
(Tots junts): No!
Uns altres es fan dir Colla Jove
per diferenciar-se de la Colla Gran,
si volíeu diferències mireu el taca-taca
que utilitzen per seguir ballant.

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

Però el súmmum en nomenclatura
és el de la colla fot-li bastó.
Bastó és el que us fotria
fins que trobéssiu un nom millor.
LLUCIFER
Ara, amb tots els bastons en contra,
aprofito per posar fi a aquest xou.
La broma dels noms no existiria
si fóssiu quatre colles i prou!
DIABLE 8
Jo et vull ensenyar com ha quedat el poble,
en dos mesos l'Abi ha fet les obres de quatre
anys.
Vaig tenir un somni humit quan vaig veure que
en Moya
anava setè a la llista però al final l'han escollit.
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