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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.

Que l’any vinent toca anar a les urnes
i si voleu destronar a la reina,
prou assemblees i actes simbòlics
ja va sent hora que feu la feina.
Si no trobeu qui us encapçali
foteu el camp i deixeu-nos pas,
de ben segur que traurem més vots.
que el majordom de la Laura Borràs.
Però no avancem esdeveniments,
i escolteu-nos amb molta atenció,
que avui aniran a dormir calents
tots els paràsits d’aquest balcó.
DIABLE 1
Un nou sentiment aflora
sota el nom d’orgull ribetà,
molts no han vist mai una pilota
però al Camp Nou no poden faltar.

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.

Feia goig veure aquell seguici,
tres autocars plens fins la bandera.
Va Mercè, puja aquí i confessa,
com et vas omplir la cartera?
Veient l’ambient de l’estadi
si no ho dic no quedo tranquil,
només hi vau anar a fer la foto.
Sou pitjors que l'Abigail !!
LLUCIFER
Aitana salut i molts èxits,
però des d’aquí una prova de foc..
em pregunto quants de vosaltres
sabeu què és el fora de joc.

DIABLE 2
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.

M’he fet d’una religió
que aplega la flor-i-nata
per si voleu saber-ne més,
llegiu-vos la separata.
Us en llegiré un fragment
per si com jo, us convertiu,
i sinó sempre us quedarà
anar picar a can Xuliu.
La creació de cel i terra
no va ser un fet diví.
Va ser una nit de borratxera
allà al carrer del Pi.
Guardians del ribetanisme,
inventors de la festa major,
esperit del drac tricèfal...
Glòria al GERt, oh salvador!

LLUCIFER

LLUCIFER

Va Miquel no ho allarguis més,
aquí la gent ja està prou desfeta,
aquesta exhibició és més feixuga
que el festival José de Udaeta.

De sectaris en aquest poble
en tenim un bon grapat !
Ara només falta que expliquin
una mica la veritat.

Teniu sort que aquests diables
venen amb ganes de tocar el crostó,
a l'alcaldessa i els seus deixebles
i aquells que es fan dir l’oposició.

Des del Pi al Major 13
passant pel carrer Nou,
els savis cuenta-cuentos
els fotria a tots al pou !

DIABLE 3

LLUCIFER

Aquest vers va dedicat a tot polític
sigui del govern o de l'oposició
del partit nacional més crític
o el més inepte d'aquest balcó.

El negoci que fan a les barraques
si no el sabeu, us explico quin és:
porten 10 anys emprenyant veïns carques Un timbal, d’aquests d’ara estival,
i jo de gots en tinc tres cents cinquanta- una cuixa d’ànec molt ben confitat,
tres.
patata a la vinagreta,
i un variat de croquetes…
DIABLE 6
Josep Maria encara no he acabat

I és que se'ns crema el territori
per la incompetència de tots plegats
la gestió dels boscos és un desori
assumiu-ne TOTS responsabilitats.
Els d'aquest Ajuntament
i els vividors de la Diputació
i els de la Generalitat, evidentment,
escolteu-me amb atenció:
Prou destinar calers amb la tonteria
d'organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern
doneu els recursos a la nostra pagesia,
netegem els boscos de forma eficient.
LLUCIFER
Quan un per l'altre ningú fa res
tot són plors i lamentacions
sort en tenim d’adfs i bombers
Apreneu d'ells, els de les administracions.
DIABLE 4
Enfilant el carrer Nou em trobo
una fira d'allò més nostrada,
on hi venen formatge i bolsos,
i la gent hi surt disfressada.
És el gran retorn dels indianos,
com si fos un film de ficció,
els mateixos que hi participen,
encapçalen una manifestació.
Liderant la breu comitiva,
aquest carrer girem-lo a la dreta,
que si anem cap a l’altra banda,
la meva dona hi té paradeta.
Construïm, que també ho critica,
mai pot faltar a la cita,
jo recordo una regidora,
disfressant-se de cubanita.
LLUCIFER
Aquests diables tenim memòria,
i el vinagre no surt de franc,
si després sou els primers a plaça,
amb el mojito i el vestit blanc.
DIABLE 5
Tot començà com una broma
per allargar la festa major
parlo de les Barraques de Ribes
que enguany semblen una marató.

Jo que esperava amb gran nerviosisme
la munió d’actes del vostre mig segle
però veient aquest grau de passotisme
acabareu a la matinal de Santa Tecla.
Volia lluir el nou logo amb tot detall
però en marxandatge heu tingut poca vista
si el millor que heu sabut fer és un ventall
i estampar un mallot de ciclista.
La nostre fera això no s’ho mereix.
Fa uns anys ja la van engullir les rates
i ara mateix firmo si no desapareix
per la vostra guerra de les separates.
LLUCIFER

si no en saps què fotre
però abans una comanda
per a la posteritat.

Xoricets, també calamarcets,
una de formatge poma nous i mel
i pollastre amb ametlla,
va no em siguis trapella…
i posa-m’hi un patxaran amb gel.
Al balcó no hi queda res de bo
l’Abi no fa el que vols tu ni el que vull jo
fa el que li dona la gana
es l’Ayuso ribetana
jo crec que mereixem algo millor.
Esperem que el sant Pere que ve
no tinguem un alcalde del PSC
el volem ribetà
i si no sabeu a qui votar
que governi el nostre Llucifer.

Els ribetans tenim moltes virtuts
però també tenim una cosa tremenda
SANT MIQUEL
i és que som pocs i mal avinguts
Drac, el nostre homenatge al correfoc de Si, justícia divina,
llegenda.
càstig a qui mereix
tan sols com a mi mateix
DIABLE 7
vostre pecat hi domina.
Tan sols el nostre pecat
Finalment després de 3 anys
ha de ser tot castigat
donant la tabarra a l’Instagram
amb una pena eterna,
per fi s’ha acabat.
a l’infern en vostre lloc
que sempre heu d’estar cremant
Vau muntar un concurs genial
dintre aquell terrible foc.
envoltats d’estrelles de talla mundial,
Lila i Xavi Valls.
DIABLESSA
Però jo no us negaré
Ja que de culpa en teniu
que això ho dic per enveja.
me n’heu de pagar la pena
a qui se li acut tenir en Moya de jurat?
féu que no hi hagi esmena
Si volíeu nivell en el concurs d’enceses
dins d’un foc etern. S’arrepentiu?
poseu-hi algú que almenys sàpiga que és
un emmetxat.
(Tots junts): No!
Tot plegat valdria un dineral
molt més que les nostres capes
o els timbals
molt millor que la resta
va ser el final de festa,
Rius quin bonic acte sacramental.

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

Si voleu fardar de timbalers
Un evento així no organitzeu mai més.
Batukades? No cal.
Semblava el Summer Carnaval
es salvaven els de Sitges i pocs més.
Han estat quaranta-quatre anys
sent la taverna dels ribetans.
Gràcies amic Sanz.

Recordo quan es feien a la plaça
i la beguda oficial era el Premsot.
Decoràvem la barraca amb una capa i una Tots hem fet el trago al carrer
maça
a l’hivern al foc s’hi estava molt bé,
i els bars no col·laboraven ni venent el got. com us enyoraré.
Enguany celebrem el desè aniversari
molt agraït als que n'heu format part.
Jovent de Ribes que mai ningú us pari
llarga vida a les barraques, la cultura i l'art.
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