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 ÀNGEL 
Doble victòria honrat 
amb contentu i alegria 
del sant que n’és aquest dia 
de Sant (Pau) 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 Pau 
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 siguis així, 
pren-te les coses amb calma 
aviat serem independents 
de pensar-ho ja se m’enpalma. 
 
Les eleccions que hem tingut 
havien de ser tan importants 
però resulta que ens governen 
els mateixos d’abans. 
 
En Mas, el nou mesies 
es creia amb majoria 
i es va quedar amb un pam de nas 
veient amb qui pactaria. 
 
Els d’Esquerra encara flipen 
van pendre-li vots a en Mas 
i això que a les seves llistes 
hi portaven la Ferràs. 
 

Els de la CUP estan contents 
poc a poc van pujant estadis 
serà que s’ho van currar  
a l’hora de netejar el Quo-Vadis 
 
Però parlem dels socialistes 
que es van fotre una gran castanya 
que s’ajuntin amb PP i Ciutadans 
que se’n vagin amb Espanya. 
 
Miquel, avui farem els versos 
aquí dalt de l’entarimat 
que fer-los a ca la Magina 
aquest any tampoc ens han deixat 
 
Tam, tam, tam,... 
 
DIABLE I 
Hores baixes als Xulius, 
tot el dia està tancat 
només hi serveixen teca 
quan s’hi acosta un afamat. 
 
El veí s'ha sortit amb la seva 
i les ganes han perdut 
els Nisos sols surten dos dies 
i la pintura els ha caigut. 
 
Tanta trempera que duien 
quan varen comprar el local 
i ara no se'ls aixeca 
i no hi ha viagra municipal. 
 
Només es mouen per Nadal 
portant el pessebre al Montgròs 
i fent el pessebre vivent, 
tot plegat molt llastimós. 
 
LLUCIFER 
Van anunciar un envelat 
de Cap d’Any fins Carnaval 
però no sabien com pagar-lo. 
Ribes altra vegada sense local. 
Ens cal un Local com cal! 
 
Tam, tam, tam,... 
 
DIABLE II 
Quan siguem independents, 
catalans, farem història 
de totes les nacions del món 
serem la que tindrà més glòria. 
 
Quan siguem independents 
tothom tirarà de veta 
i cobraràs el mateix 
siguis banquer o paleta. 
 
Quan siguem independents 
s’acabaran les baralles 
no hi haurà bons ni dolents 
ni corruptes, ni canalles. 
 
Quan siguem independents 
farem un ajuntament nou 
on només podran ser alcaldes 
els de CiU o els de la Nou. 
 
Quan siguem independents, 
podrem arreglar el Local, 
amb guarniments d'or i plata 
i fer-hi un gran musical. 
 
 
 



 mi. 

Mentre tu les passes putes 
ells augmenten el seu sou 
el seu càrrec de confiança 
a tots ens costa un ou. 
Si vols un govern que t’escolti escolta’m a              
 

 
Quan siguem independents 
oh quin goig, oh quina canya 
direm als nostres descendents: 
“Jo vaig dir adéu a Espanya.” 
 
LLUCIFER 
Quan siguem independents, 
saps què et deixaves, gandul? 
que, per Decret, les mamades 
seran amb el dit dins del cul. 
 
Tam, tam, tam,... 
 
DIABLE III 
Quan tot semblava mort 
quan semblava que no tornarien 
apareixen uns quants arreplegats 
dient que ells la salvarien. 
 
No penseu malament 
que no parlo de la Farràs 
sinó del gremi de comerciants: 
tots abocats al fracàs. 
 
De les cendres de l’ACIR 
sorgits per la pela, 
amb el nom de Fem Ribes 
volen conquerir la clientela. 
 
Aquell d’allà la Premsa 
està súper motivat, 
en fer actes de tota mena 
així es fa publicitat. 
 
Deixa’t estar de pijades 
i escolta’m bé Josep Mª  
posa dependentes en boles 
i així la gent s’animaria. 
 
LLUCIFER 
Torna a fer desfiles de moda  
i la sardinada-botifarrera 
que et deixaven olor de fum 
però bé que s’omplia la cartera. 
 
Tam, tam, tam,... 
 
DIABLE IV 
Fa deu anys al Garraf 
eren tot flors i violes,  
nedàvem en l’abundància 
i d’or fèiem les rajoles. 
 
Vaques magres han arribat 
i tremola Garraf Promocions,  
la manta s’ha aixecat, 
amaga calers sota els faldons! 
 
Sort en tenim dels salvadors, 
les mans netes de la 9! 
els que no han trencat mai cap plat, 
però de corrupció en saben un tou! 
 
Curiós que a tots els toqués 
viure als Marges en comuna,  
casa de protecció oficial a dit,  
això si que és fer fortuna! 
 
LLUCIFER 
Siguin de la 9 o de ViA 
sociates o del PP 
tots escombren cap a casa 
i en Blanco és el primer. 
 

Tam, tam, tam,... 
 
DIABLE V 
Jo que sempre he estat esportista 
amb l’esforç i el sacrifici,  
m’agrada córrer i pedalar  
sense treure’n benefici.  
 
Assegut al sofà de casa  
he admirat ídols i llegendes,  
tardes glorioses del Tour  
Armstrong, Pantani i altres fatxendes. 
 
Ara tot se n'ha anat en orris 
èpoques daurades del mallot groc,  
has tastat el millor de la fama  
però no et volen enlloc.  
 
Com si fos un maridatge  
transfusions a tort i a dret,  
sota el control del dopatge  
ho mantenies en secret.  
 
Enfilant el Tourmalet, 
amb el número 1 al dorsal,  
eres una autèntica màquina:  
és que portaves un bon “pedal”.  
 
LLUCIFER 
Gràcies a vosaltres el ciclisme, 
és un bon negoci pels camells, 
ja no venen drogues a les discos 
tiren molt més els globus vermells. 
 
Tam, tam, tam,... 
 
DIABLE VI 
L’Ajuntament està en fallida,  
un any més sense pressupost,  
em disfressaré de cobrador del frac,  
aquest hivern faré l’agost. 
 
Correfoc n’hem tingut pels pèls,  
sort en tenim dels comerciants 
que amb el que ens donava en Joel 
no ens arribava ni pels entrepans. 
 
Si no fos per la panera 
aquest any l’haguéssim perdut, 
i és que a mi encara se’m posa dura 
amb tota la pasta que hem rebut. 
 
LLUCIFER 
Apreneu de comerços i diables,  
senyors de l’Ajuntament,  
gestionant recursos som uns cracs,  
no us vull veure per aquí l’any vinent! 
 
DIABLE VII 
Si eres votant socialista 
i ara et sents molt defraudat 
si sorties per cap d’any 
i t’han deixat sense envelat. 
Si vols un govern que t’escolti escolta’m a  
                         mi. 
Canta Ribes sense por 
plantarem cara a aquesta gent 
ja fa setze anys que ens governen 
i ho fan molt malament. 
Si això ho vols canviar  
i vols tenir un local ja 
el PSC a les properes no pot guanyar! 
 
 
 
 

Canta Ribes sense por 
plantarem cara a aquesta gent 
ja fa setze anys que ens governen 
i ho fan molt malament. 
Si això ho vols canviar  
i vols tenir un local ja 
CiU i la Nou a les properes han de pactar! 
 
LLUCIFER 
Deixeu-vos estar d’himnes 
i no sigueu capsigranys 
Si l’oposició no es posa les piles 
tenim sociates per anys. 
 
SANT MIQUEL 
Si, justícia divina, 
càstig a quí 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 Pau, nostre patró 
I visca la Festa Major !!!! 

 
Tam, tam, tam,... i foc 
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