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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 
 
Va Miquel, no ho allarguis més, 
que el públic s’està deixant la vida, 
a qui se li acut una exhibició de tres hores, 
i per si no n’hi ha prou repetida. 
 
Que entre comunicats i enquestes, 
per fi es posa a pencar la nova comissió, 
si feu un repàs a les seves cares, 
semblen tots ex-monitors del c. Major. 
 
 

Els Xulius, capdavanter en cultura, 
concerts vermut i exposicions d'en bolibic, 
però en pots sortir amb migranya, 
com et toqui aguantar en Peco Xic. 
 
I és que enguany no és l'única estrena, 
per fi veurem el Matxovell pel carrer, 
podríeu haver debutat per Carnaval, 
si per edat us van vacunar al febrer. 
 
Però sapigueu que si no teniu notícies, 
I no heu rebut el missatge del Gencat, 
preguntant a l’instagram de l’Alcaldessa, 
demà tindreu dia i hora assignat. 
 
És impossible ser més inepte, 
acumulant infinits desastres, 
i que surti el comunity-manager, 
a donar la cara per vosaltres. 
 
Ara escolteu aquests diables, 
que venen amb ganes de tocar el crostó, 
des d’aquí dalt faran més feina, 
que els de Construïm a l'oposició. 
 
Però abans una menció especial, 
per un gran il·lustre dins l'Infern, 
això va per tu Lluís Inglés, 
Sempre Jove!!! i sempre etern !!!!! 
 
DIABLE 1 
 
És una vergonya, 
que en tot l’Ajuntament 
no hi hagi cap persona, 
que sigui competent. 
 
Recordeu per Sant Pau, 
vam patir la humiliació. 
La Missa de mossèn Fermí, 
com a únic acte de Festa Major 
 
Per no parlar del programa, 
un sabre n’era el protagonista. 
Va i el gireu cap per vall, 
Moya ets un gran artista. 
 
Ha quedat demostrat, 
que si no fos per les ribetanes 
no hi hauria cultura popular, 
seria un trist poble i dues campanes. 
 
I a vosaltres us demano 
una xiulada ensordidora 
i que per sobre aquest govern 
hi passi una piconadora.  
 
LLUCIFER 
 
Dins el consistori ningú se'n salva, 
tampoc t'oblidis de l'oposició, 
porten dos any fent assemblees, 
per encarrilar la dissolució. 
 
DIABLE 2 
 
Com una dosis de Pfizer al gener 
o com una rosa per Sant Jordi al Gonflor 
trobar entrada per l'exhibició de balls 
ha anat més buscat que l'or. 
 
Aquest virus ha canviat coses 
que fèiem els ribetans, 
i és que ara els nostres hàbits 
ja no són com els d’abans. 



 
Tant dolent com dir sóc de “Sant Pere” 
Ara és si quan vas a Cal Forner 
fas la cua direcció a l’Ajuntament 
enlloc de cap a la plaça Marcer. 
 
Els que estaven tot el dia al bar, 
o al celler fent un vinet, 
ara passen més hores a la muntanya 
Que el mateix Kilian Jornet. 
 
 
LLUCIFER 
 
El virus ens ha dut moltes desgràcies 
Masses festes majors suspeses 
Però ens hem estalviat la jove 
Fardant del seu concurs d'enceses. 
 
 
DIABLE 3 
 
A Ribes s’apliquen polítiques verdes, 
ara separem els residus d’allò millor, 
us hi hauríeu pogut posar abans 
de notar els terratrèmols de l’abocador.   
 
Resulta que som un poble pilot 
instal·lant contenidors intel·ligents, 
però per poder llençar la brossa 
ens cal l'ajuda de quatre agents. 
 
El gran germà de les escombraries 
ens l’heu camuflat en forma de joc 
donant-nos punts per suposats premis 
quan reciclem al contenidor groc. 
 
Però qui realment ha fet per la neteja 
del nostre medi natural 
recollint tota mena de deixalles  
són els de la Mitja Marató Rural. 
 
 
LLUCIFER 
 
Si voleu potenciar el reciclatge 
no sortegeu un trist patinet 
digueu que qui acumuli 1000 punts 
en Moya pot fotre al carrer de pet!  
 
DIABLE 4 
 
En l'àmbit de l'esport a local 
tenim una notícia de nivell 
i no és que en Miret deixi el bàsquet 
per ser el guia del castell. 
 
Sinó que quan ens demanin on és Ribes 
ja no haurem de tocar el violí 
dient que entre Sitges i Vilanova, 
és el poble de l’Aitana Bonmatí 
 
Felicitats tricampiona 
ets un orgull, no canviïs mai 
tens tots els meus respectes 
per oferir els títols primer al teu esplai. 
 
 
LLUCIFER 
 
Mercè digues-li al teu amic Laporta 
que li faci un contracte de debò 
no volem que la nostra campiona 
hagi de marxar a l’Olímpic de Lió. 
 

DIABLE 5 
 
És que estic tan indignat 
que fa dies que no defeco, 
vaig provar de treure el tap 
escrivint a la Contra de l’Eco. 
 
Preparo l'ordinador 
i m'assec a un gibrell 
per treure tot el que pugui 
de l'estrena del Castell! 
 
Una fita com aquesta 
bé que s’ha de celebrar! 
L’alcaldessa amb les millors gales 
i en Moya fent d’escolà. 
 
Que van fer hasta un mapping, 
que això a Ribes mai s’ha vist, 
hi explicaven tot un cuento 
curt, poc exacte i bastant trist. 
 
Potser per dins la cosa millora 
així que vaig fer la visita… 
Em va semblar el museu aquell… 
el de la Carpa Juanita! 
 
Abi, què li has fet al Castell, 
símbol de la nostra cultura? 
Tants calers allà enterrats 
i ara sembla Port Aventura! 
 
LLUCIFER 
 
Escriu molt ben escrit 
el que la gent ja s’esperava: 
que a en Moya i a l’Abigail 
la història els importa un rave! 
 
DIABLE 6 
 
Per si encara no ho sabíeu 
els que som aquí presents 
hem firmat un contracte 
assegurant que serem bons nens 
 
Que de camí a la Riera 
anirem tranquil·lets i en fila 
que ens duran a la garjola 
si se'ns acut fer un cercavila 
 
El document me la porta fluixa 
i més aquest ajuntament mal parit, 
però no vull que en Pere Coll  
sigui el nostre Joan Bonanit 
 
LLUCIFER 
 
Per tots els polítics proposo 
fer signar el seu programa 
i qui no el compleixi 
que se li talli una cama. 
 
DIABLE 7 
 
La vacuna ha arribat  
festes majors permeses pels del Procicat 
però ara en Moya ens castiga, per Sant 
Pere de l'any passat. 
 
A Vilanova faran,  
un cercavila amb aforament controlat 
però la resposta de Ribes: "això ni se us 
passi pel cap!" 
 

Estima't, una mica la festa, tu Estima't! 
Veuràs que amb voluntat es pot fer tot, 
respectant les restriccions, podem fer uns 
actes de collons! 
 
Quin merder que heu muntat 
us vam dir millor fer un acte desdoblat 
però si ho diu l’assemblea no cal, que són 
quatre matats 
 
Potser el Sant Pau que ve 
si ens escolteu la festa acaba més bé 
i podem rajar de la jove, que diu que 
celebra el trentè. 
 
Estima't, una mica la festa, tu Estima't! 
Veuràs que amb voluntat es pot fer tot, 
respectant les restriccions, podem fer uns 
actes de collons! 
 
Refent el programa d'amagat 
la foto que heu triat, ai quina pífia! 
Corre canvia-la per la del drac 
el de tres caps! No posis pas el de Sitges. 
 
SANT MIQUEL 
 
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 !! 
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