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PARLAMENT SANTA TECLA 2010

Nen

Silenci demano a tots,
del més petit al més gran
tan conegut com de casa,
mentre us van explicant
les tropelies i hassanyes
d’aquesta colla de bergants.

El més caparrot és mon pare,
conegut per tot arreu,
en Joan de Serrallonga,
que a tothom posa de peu.

Per dona la Joana,
més temuda que la Sebastiana
i encara és hora que amb ella
algú de la ronda passi gana.

ROCAGUINARDA

Rocaguinarda
Serrallonga déu vos guard, 
i a vós Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Rocaguinarda
Jo sóc el gran Rocaguinarda, 
bandoler com no n’hi ha... 

Serrallonga
Para para para.
Què fots amb aquesta veueta? 
Tu ets un gran bandoler
o una simple neneta? 

Jo sóc un gran bandoler!!! 
I us explicaré ma història
que de tant trista com és
aixecarà misericòrdia. 

Jo estava molt ben dotat,
i de la meva potència
les infantes d’Espanya 
us en donaran referència. 

Mala hora vaig deixar la feina
per treballar al Constitucional,

en plena febre castradora 
em van deixar sense potencial. 

Ens han cascat als catalans,
ens han deixat com l’estatut,
sense cap lubricació
castradets i dats pel cul. 

Serrallonga, sublevem-nos
Que això no es pot tolerar!

Serrallonga
Tens raó, que el que vota el poble
sempre s’ha de respectar. 

Rocaguinarda
No, no, ho deia per mi!
Que ara ni em trempa ni em pica!

Serrallonga
Bah, entre aquest grup de mariques
no destacaràs gens ni mica.
 

XACA PANADA

Xaca Panada
Serrallonga Déu vos guard, 
i a vós Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Xaca Panada
Jo sóc aquell Xaca Panada, 
bandoler com no n’hi ha.
Allà per on jo passo
de nou tot s’ha d’arreglar. 

L’alcalde s’omple la boca
amb el futur de la ciutat
mentre al Banc d’Espanya,
quan fa que hi ha el cartell penjat?

El Banc d’Espanya ja és nostre,
i la Chartreuse també.
Però els  coloms i les rates    
n’han fet el seu femer.

Ens envien propaganda,
no serà tot un engany?
És que jo la ciutat,
la veig com fa quatre anys.



Ballesteros no t’amaguis
que l’any que ve hi ha eleccions,
hauràs de donar la cara,
i ves que no et tallin els collons. 

Serrallonga
I encara el poc que funciona
a sobre s’ho volen carregar.
Com la casa del transeünt,
per què la cal tancar? 

GINESTAR i ASTUT 

Ginestar
Serrallonga déu vos guard, 
i a vós Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Ginestar
Sóc l’experimentat Ginestar, 
i de l’Astut us volia parlar.
Una jove promesa,       
qui no l’ha sentit anomenar? 

Ve d’una bona escola
allà dalt a les Guilleries, 
ell havia de ser el fonament
de la meva pròpia quadrilla. 

Astut
Bon mestre Ginestar, 
vós que teniu tant d’enteniment
qui és aquest Serrallonga,
que jo no en tinc coneixement? 

Ginestar
Veieu? Un sapastre com cap! 
En Carod volia segrestar!!! 
Si els d’esquerra pagarien
per no haver-lo de recuperar. 

Astut
El meu nom és Astut, 
 dubtar de la meva intel·ligència
i qüestionar els meus plans
no és més que una impertinència. 

El meu mestre va ser el Bigotes
i els seus amics, els  del PP,
però sols en vaig treure

quatre trajes d’Hermés. 

Ginestar
Veieu? Un tros de suro!
Però me’l van recomanar. 
Com el tiet de la Coloma,
a l’Ajuntament la va enxufar.

Astut
Serrallonga, voldríeu ser el meu tiet? 
Estudiaré de sol a sol
Per ser un bandoler capaç
I no un enxufat qualsevol. 

Serrallonga
Ginestar, t’accepto a la ronda. 
Tú Astut, contracte temporal,
que si no estàs al nivell
patada als genitals. 
 

GAVATXO 

Gavatxo
Serrallonga déu vos guard, 
i a vós Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Gavatxo
Jo sóc lo Gavatxo, 
el bandoler de Perpinyà, 
que a causa d’aquesta crisi    
he fugit frontera enllà. 

Amb el 20% d’atur
l’economia és un desastre total
i l’única carn que pots pagar 
és la llonganissa del Nacho Vidal. 

No rigueu catalanets, 
que us estan fotent el pal. 
Espanya està de festa
i ho pagueu amb l’espoli fiscal. 

Em dedicaré al top manta
ara que és tolerat.
no pagaré impostos 
i l’espoli hauré evitat.

Espavileu catalans,
que ja en teniu prou.



se us pixen a la cara
i encara us diuen que plou.

Serrallonga
Gavatxo, bon amic, 
a la meva ronda pots entrar.
Portaràs pelis i rellotges
sense haver de pagar

ROCAMORA 

Rocamora
Serrallonga déu vos guard, 
i a vós Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Rocamora
Jo sóc el gran Rocamora
i vinc a vós acollonit,
ho han omplert tot de policia,
els espanyols malparits!

Després del Mundial
vaig viatjar per les espanyes
estaran distrets i podré robar.       
Cony! Si són tots fatxes!

Ple de banderes rojigualdes,
en tots els balcons com un pernil
i com passa aquí penso:
serà la Guàrdia Civil?

Amb el susto dins el cos
m’hi vaig fixar com cal,
i resulta que amb el Mundial
han tret la fúria imperial. 

Com que sóc bona catalana
i per no fer-la grossa,    
vinc a vós per veure
si hi podeu fer alguna cosa.

Serrallonga
Company Rocamora
la febre ja els passarà   
quan tardin 90 anys      
a tornar a guanyar.

Lo VERMELL 

Lo Vermell
Serrallonga déu vos guard, 
i a vós Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Lo Vermell
Lo Vermell, em diuen,
de tenir el cony encetat
pels camioners que passen
per allà la Nacional.

Jo era un bon bandoler,
el terror del Carrefour,
però a qui he de robar?
Si tothom està a l’atur!!

Una bona solució
era anar a fer la carretera,
que allà a l’N-340         
sempre pots fotre alguna cartera.  

Com veieu, estic ben bona
i de feina, no me’n faltava.
Sols m’ho heu de dir
si voleu una repassada. 

Però ara ja no puc exercir
ni de lladre ni de puta!
Que la marieta d’en Blanco
em retalla l’obra pública!

Serrallonga
Company Vermell,
una altra cosa jo retallaria,
el cigronet d’en Blanco
mentre em distreus la quadrilla.

PANXAMPLA i TALLAFERRO 

Panxampla i Tallaferro
Serrallonga déu vos guard, 
i a vós Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Panxampla
Jo sóc en Panxampla,



amant del bon aliment
i si alguna cosa em mata
és tant d’avorriment! 

Tallaferro
Jo sóc en Tallaferro 
i tampoc cal exagerar
si us voleu divertir
a Reus sempre podeu anar. 

Panxampla
Quina Vergonya Serrallonga!  
Que al poble del costat,
la vila usurera de Reus,
ho tinguin millor muntat!

Tallaferro
Aquí aposten per l’elit
i és cara la seva producció,
mireu sinó en Malkovich 
i la seva funció. 

Panxampla
En Malkovich té explicació,
era per poder lluir a televisió.
La Crespo i la Coloma,
si cal gasten molt caleró. 

Tallaferro
S’han menjat el pressupost
amb aquesta actuació
mentre al Teatre Tarragona
li falta tota la decoració. 

Panxampla
I la cultura popular?
No hi ha cap centre de creació
I els grups de teatre i dansa?
Com no assagin sota un cartró... 

Tallaferro
El nostre Ajuntament
prefereix oblidar
coses com la cultura popular,
que el pot criticar. 

Serrallonga
Tallaferro i Panxampla
la cultura popular          
és el que cal defensar
ja que ens permet avançar! 

TENDRET 

Tendret
Serrallonga déu vos guard, 
i a vós Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Tendret
Jo sóc lo Tendret, 
que fart del tripartit
i com a bon independentista
he creat el meu partit. 

Perquè Esquerra es fotrà tal castanya
que per mantenir el cotxe oficial
fins per l’Aznar es deixaria 
practicar sexe anal.

Jo em volia reagrupar,
perquè segons he sentit,
a les amigues d’en Carretero
les han col·locat a dit.

Però Laporta em va seduir 
una nit a Luz de Gas.
Borratxos de Moët&Chandon
em va oferir una direcció general.

Fins que la ressaca em va il·luminar:
Serrallonga, sigues el meu Millet,
que jo seré del teu partit
i junts farem el primer bitllet.

Serrallonga
Tendret ets un bon candidat. 
Presenta’t a l’elecció
que junts mantindrem
la quota de corrupció. 

PERE BLAU 

Pere Blau
Serrallonga déu vos guard, 
i a vós Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Jo sóc en Pere Blau
i de la crisi no veig ni el final,



penseu que l’últim que vaig robar
va ser d’una vella l’orinal.

Gumersindo l’apoderado
em va fer un suggeriment:
que fes classes de torero 
per obtenir algun aliment. 

Vaig triomfar amb un nou pase,
el de la rana saltona,
i amb un nom ben artístic:
el Maginet de Tarragona! 

Vaig entrar al famoseo, 
al Sálvame de convidat, 
fins i tot la princesa del pueblo, 

Tots
La Esteban?

Pere Blau
La Esteban; se m’ha arrambat. 

Collons!! Ara s’ha acabat la fiesta! 
El que era cultura, 
ara 180.000 pixafluixes
diuen que és una tortura.  

Serrallonga
Maginet, ja sabem que ets un mascle
i al toro no li tens por,
però a la Tarraco Arena
sempre hi podràs fer de cantaor. 

SERRALLONGA I JOANA 

Joana
Mantingueu la compostura
i traieu-vos los capells.
Jo, Joana Torrelles,
mereixo tractes de rei.

Mà dreta d’en Serrallonga,
mon marit i el capità.
Senyor de camins i dreceres,
altre amo aquí no hi ha.

Serrallonga
Déu vos guard, Joana.
Són aquests nostres soldats?
Esteu segura que són
valents i bons aliats?

Joana
Prou que ho són.

Serrallonga
Vostres històries i gestes
han estat del nostre agrat.
Així doncs, quadrilla,
quedeu tots acceptats.

Silenci!
La vida amb mi no serà pas fàcil,
sempre perseguits pel poder.
I davant nobles i burgesos, plantar cara i 
aguantar ferm.

Joana
Tarragonins! Amagueu bé el melindro
o prepareu un pot de cola,
que els residus nuclears    
i us faran caure la titola.

Però no us preocupeu.  
Si no podeu cardar,
aneu a comprar al Corte Inglés,
encantats de fotre-us els calers.

Serrallonga
Pareu compte amb els de Reus,
que ara volen ser capital.
L’enveja els causa diarrea
i no se separen de l’orinal.

I tota aquesta merda,
que se la mengin a Espanya.
Que no som masoquistes
i estem farts que ens fotin canya.

Nosaltres vinga fer referèndums
per poder ser independents.
Però amb aquesta colla de polítics
ho tenim ben malament.

Joana
Companys,
sereu fidels al Serrallonga?

Tots
Sempre!
Serrallonga
I a la Joana?

Tots
També!



Joana
Visca la terra!

Tots
Visca!

Serrallonga
Mori el mal govern!

Tots
Mori!

Serrallonga
Així doncs, quadrilla,
a punt armes i munició.
Que tremolin les Espanyes,
lliberem nostra nació.

Visca Santa Tecla!

DIABLE 

Sóc el diable valent
molt eixerit i trempat
i alegre vinc de l’infern
en aquest recony de ciutat.

Llucifer m’envia aquí
i a tots us tinc retratats.
Ara recordaré el que heu fet
i us en diré les veritats.

Rocaguinarda, botifler,
ja m’han explicat
que amb la Maria Emília Casas
t’ho montes molt bé.    
Xaca Panada, pessetera,
el que et molesta a tu
és que sense la construcció
no cobres cap comissió.
Ginestar i Astut,
què en sou de tendres.
Mireu sinó el Camps,
quant us queda per aprendre.

Gavatxo, tros de manta,          
si la crisi no t’afecta.
Aquí tothom sap
que mai has treballat.

Rocamora, despechada.
Al Casillas et volies tirar,

però prefereix la Carbonero
i ara véns aquí a rajar.

Lo Vermell, putarrot,
El cony, el tens irritat
però no de massa feina,
sinó de poc utilitzat.

Panxampla i Tallaferro,
per vosaltres la diversió
és tancar-vos a casa
a tocar-vos els collons.

Tendret,
no vagis d’independentista,
que separar-te d’Espanya
et fa més por que anar al dentista.

Pere Blau,
aprenent de Jesulín,
l’Esteban no se t’arrima,
ets més lleig que el Paquirrin.

Tu, Serrallonga,
Quina cara de pena que fas
amb aquestes banyes
que t’han posat.
Que la teva dona, la Joana,
és la més puta de la Riojana.

I aquest xiquet,
mireu què n’és de petit,
però quina cara de malparit.

I a tots vosaltres, xoriçots,
us les he de fer pagar.
Tinc calderes que us esperen
per poder-vos a tots cremar.

I ara un euro
al xiquet heu de donar,
que he de portar 
tota la tropa a sopar. 
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