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Nen

Silenci demano a tots,
del més petit al més gran
tant foraster 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.

LO VERMELL I L’ITALIÀ

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

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Lo Vermell
Som Lo Vermell i l’Italià. 
Venim sense un duro a la mà 
per haver comprat accions
de l’Íbex i el Dow Jones. 

L’Italià
Compramo Nueva Rumasa 
per salvare il Cacolat, 
però hem quedato més pelati 
que les arques de l’Estato. 

Lo Vermell
O les de Caixa Tarragona,
on els jefes s’apugen els salaris
perquè si la fusió no funciona 
podran ser jubilats milionaris. 

L’Italià
Després de arruïnar-mi amb les accions 
vam decidir provare il mètode tradicionale: 
fer un bon braguetazo
 i pujar en l’escala sociale. 

L’Italià
Volíem un marquès. 

Lo Vermell
Un duc. 

L’Italià
No, un lordi anglèsi!

Lo Vermell
Però ni portant la pamela més gran 
del casori del Guillem i la Catalina 
ningú ens va llepar la figa 
ni ens va treure de la ruïna. 

L’Italià
Teniami que picari més alti, 
i aprofitant que el Papa ens visitava,
vam fer-li als di l’Opus 
la seva primera mamada.  

Lo Vermell
Vam estrenar la virginitat 
de molts numeraris i beats, 
però ni així vam aconseguir calers 
per viure amb tranquil·litat. 

Serrallonga
Lo Vermell i Italià, 
entreu a la meva ronda, 
fa molta més pudor que els lords 
però es molt més catxonda.

ROCAMORA

Rocamora
Serrallonga, Déu vos guard,
i a vós, Joana, també.
 
Serrallonga
Déu vos guard. I vós, qui sou?

Rocamora
Jo em faig dir Rocamora
però en realitat vinc de Nigèria.
Iaiaxunga, allà em deien,
abans que fugís de tanta misèria.

Tots
Com? Però si ets blanc!

Era negre com la nit
I a òsties em van blanquejar.
Em van rentar tant el cervell
que a Plataforma per Catalunya em vaig 
apuntar.
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Vaig arribar a ser
un dels homes forts de l’Anglada,
aquell que tot allò que diu
sona com una gran cagarada.

Però em van descobrir...
Em va trair saber raonar.
I és que qualsevol es fa notar
entre tant encefalograma pla!

Serrallonga, acolliu-me,
protegiu-me d’aquests cabrons!
Que el diable no ve de fora,
el tenim pujant escons!

Serrallonga
Rocamora, entra a la ronda.
Tu ets un bon català,
que la nostra patrona és negra
i pel color no hem de jutjar.

PANXAMPLA I LA PERA

Panxampla
Salam Aleikum Serrallonga
i a vós, Joana, també.

Serrallonga
Déu vos guard. I vós, qui sou?

La Pera
Jo sóc La Pera.
 
Panxampla
I jo, el gran Panxampla,
revolucionari com no n’hi ha.
Heu vist a Tunísia,
quina una en vaig liar?
 
Sóc un activista de primera.
A les files rebels de Líbia m’he allistat
per treure els lladres del govern
i donar al poble la llibertat.

La Pera
I abans te les donaves d’amic
del Mubarak i el Gadaffi.
per visitar els seus palaus
i que et portessin en Ferrari.  

Panxampla
Els temps han canviat,
ser opulent ja no està de moda.
Val més fer-te l’indignat
però tenir la pasta en un banc d’Andorra.

La Pera
Què se n’ha fet d’aquell Panxampla
que cagava dòlars i pixava petroli?
Ara vas restret demanant
que no t’espoliïn el teu patrimoni.

Panxampla
Quan siguis gran ja aprendràs 
que has d’estar al costat de qui governa
i saber canviar de bàndol
quan la cosa es posa negra.
 
La Pera
Tu perquè no eres al Caire.
A la plaça tots acampats
vam fer caure el règim
i al dictador vam donar pel sac.
 
Ara aquí hem de fer el mateix
en aquest recony d’Espanya.
Que a tants polítics inútils
hem de fotre canya.
 
Serrallonga
Panxampla i la Pera,
a la meva ronda heu d’entrar
i liderareu una revolució 
que ningú podrà aturar.

ROCAGUINARDA

Rocaguinarda
Serrallonga, Déu vos guard,
I a vós, Joana, també.
 
Serrallonga
Déu vos guard. I vós, qui sou?
 
Rocaguinarda
Jo sóc Perot Rocaguinarda,
en altra hora, metge reputat,
fins que em van fotre al carrer
amb la tisorada en sanitat.
 
Treuen metges dels CAP,
tanquen les urgències de nit,
les ambulàncies ja no passen
i has d’arribar a l’hospital fent dit.
 
Han canviat el bisturí per la tisora,
i les medicines per sangoneres.
Als quiròfans no s’hi opera,
s’hi fan trepanacions barroeres.
 
Per venjar-me d’aquest Govern
tan curt i deficient 
vaig inventar un virus
que els va tornar impotents. 



I, eureka! Va funcionar!
Van vacunar tota la població
per reduir la natalitat
i no retallar en educació. 

Serrallonga
Mentrestant, el Govern
s’omple de llepatites i desgraciats
i treu els gossos al carrer
quan la gent diu veritats.

TALLAFERRO I LO TENDRET

Tallaferro
Serrallonga, Déu vos guard i a vos Joana 
també. 

Serrallonga
Déu vos guard. I vosaltres qui sou? 

Tallaferro
Jo sóc Tallaferro. 

Lo Tendret
I jo Lo Tendret.

Tallaferro
Fins fa ben poc bons companys de tropelies
i bandolers sense manies. 
Demanem la vostra intervenció 
per resoldre la nostra situació. 

Lo Tendret
Els dos sempre hem tingut bona amistat, 
dels camins n’érem els amos, 
fins que vaig descobrir 
que és més madridista que Sergio Ramos.

Jo que venero la Moreneta, 
més culé que el Guardiola,
i descobreixo que té blanc 
des del cor a la titola. 

Tallaferro
Perquè sóc molt romàntic 
i dels culebrons un fanàtic.
Amb el ligue Casillas-Carbonero
el meu cor es va tornar merengo. 

Lo Tendret
Però aquí tenim la Shakira 
que fotent un cop de cadera
al Piqué i companyia 
els ve la trempera. 

Tallaferro
El Mourinho us la farà baixar
i amb el que Florentino ha invertit, 
us fotrem el dit a l’ull 
a cada partit. 

Ja els arribarà el canguelo, 
a Messi, Cesc i Valdés, 
perquè soltarem Marcelo i Pepe 
i no quedarà ningú sencer. 

Lo Tendret
Després us queixeu dels àrbitres
i us pregunteu “por qué”, “por qué”, 
ni tenint la premsa comprada 
podeu evitar el merder. 

Serrallonga
Prou!! Prou!! Prou!! 
Es que no veieu que els d’Espanya
no poden suportar 
que de tots els equips del món 
el Barça sigui el millor que hi ha. 

XACAPANADA

Xacapanada
Serrallonga, Déu vos guard,
I a vós, Joana, també.
 
Serrallonga
Déu vos guard. I vós, qui sou?

Xacapanada
Sóc Xacapanada, 
esportista de gran reputació.
Tinc tanta força a les mamelles 
que us tombaria amb un mugró.

Però jo no tinc cap subvenció
com la nostra regidora:
la Natàlia cobra dos sous
mentre passa la retalladora.

Amb el complex Sant Jordi aturat
i el Nàstic en estat precari
encara preteníem ser
seu dels Jocs del Mediterrani.

Tanquen clubs i instal·lacions.
Ens deixen a tots a l’estacada.
Per fer esport només queda la platja.
Ai no, que és zona blava.

No tinc on mostrar 
tot el meu potencial.
Serrallonga, acolliu-me
que us faré un preu especial.



Serrallonga
Ballesteros, la culpa és teva
per penjar-nos aquesta arracada.
D’atleta professional
a regidora aficionada.

CORTARAN, GINESTAR I SIMÓ 
DE L’HOMBRO

Simó de l’Hombro 
Serrallonga Déu vós guard,
i a vós Joana també.

Serrallonga 
Déu vos guard i vosaltres qui sou?
 
Simó de l’Hombro 
Som Simó de l’Hombro i Ginestar,
indignats fins als collons
per haver-nos expulsat
de la plaça de la Font.
 
Ginestar 
Com que estem desemparats
dormim sota la muralla
on hem plantat un hort ecològic
amb cogollos de marihuana.
 
Simó de l’Hombro
Si ens deixeu entrar a la ronda
i ens accepteu per conviure-hi,
us proporcionarem a tots plegats
cigarretes que fan riure.

Ginestar
Si hagués tingut aquest trabuc
aquell dia al Parlament
no n’hagués quedat ni un,
de pepero ni de convergent.
 
Cortaran
Jo no penso compartir
res de res amb aquests dos.
Que no ho veieu?
Sota la ronya hi crien polls!

Simó de l’Hombro
Et cal un polvo monumental
per treure’t la repressió
de tanta educació clerical.

Ginestar 
Ataca Rufus, ataca!
 
Cortaran
Teniu fusta de polítics,
utilitzeu l’insult i la repressió.

Jo us puc assessorar
perquè al Parlament tingueu un escó
 
Ginestar
Podríem ser el nou Laporta
i un dia canviaríem el país.
Birra gratis i canutos,
és l’eslògan escollit.
 
Cortaran
Hi ha molta feina a fer
i a tot heu d’estar disposats.
Mireu sinó el Rivera,
el vaig fer sortir despulllat.
 
Simó de l’Hombro
En això no tinc problema,
que jo la tinc descomunal.
Podria presidir l’FMI
com el pervertit de l’Strauss-Khan.
 
Ginestar
Jo seré la Dama de Ferro,
tots passareu per l’adreçador.
I els corruptes com el Camps
em calmaran la calentor.
 
Cortaran
Haureu de fer el ridícul
per guanyar unes eleccions.
Com va fer l’Alejandro
versionant Lady Gaga en una cançó.
 
Tots
Alejandro, Alejandro, Ale, Ale, Alejandro

PERE BLAU I LO GAVATXO
 
Pere Blau
Ep, ep, ep, alto! Quiets!! 
Aquesta cançó té un autor
i tal com marca la llei 
cal pagar una contribució. 
 
Serrallonga
Es pot saber què fots carallot
estigues quiet tros de ruc
doneu-me una bona explicació
o us engego un cop de trabuc. 
 
Pere Blau
Jo sóc en Pere Blau, 
en Maginet de Tarragona, olè,
però com tots molt bé sabeu
fer de torero ja no dóna. 



Lo Gavatxo
Jo sóc “la Francesita”
la cantaora de Perpinyà
i amb tot el meu arte i salero
només visc de rapinyar. 

Pere Blau
Serrallonga, enteneu-nos
l’“arte” ja no és valorat
i amb aquesta crisi
sols la SGAE ens ha contractat. 

Lo Gavatxo
Jo era cantaora,
la millor del nord enllà,
però amb tanta descàrrega il·legal
se’n va anar tot a fer la mà. 

Pere Blau
No pot ser gratuït
aportar noves creacions.
He registrat tres passes de toreo
però no em donen prou calerons. 

Lo Gavatxo
Vaig provar d’ensenyar el potorro
amb tant porno com hi ha a la xarxa.
Però prefereixen els solitaris
a una bona disbauxa. 

Acolliu-nos Serrallonga 
que som lladres com vós
i registreu aquest sainet
que en traureu algun dineró. 

Serrallonga
On s’ha vist fer pagar 
per això que heu representat? 
Sou la escòria més rastrera
que aquí mai s’ha presentat.

JOANA

Salut companys valerosos, 
valor, constància i tesón, 
sabre en mà dit al gatillo 
que hem d’assolar el món. 

Jo sóc aquella Joana 
que avui espanta la terra, 
dona per dona al dia 
no en conten de més valentes. 

Ni doña Teresa de Llanos 
ni la valenta Sebastiana, del Castillo 
s’anomena, 
que horror i espant tindrien 
de veure aquesta mà dreta.

Encara que sigui dona, 
en los fets sóc una fera. 
 
Jo, per robar, matar i cremar sóc la primera. 
He après a jugar a les armes 
i en tot he sortit mestra 
de totes les dones. 
 
I mon marit Serrallonga 
quan nosaltres dormim vetlla. 
És entès en tirar plans 
i així no podem mai perdre. 
 
I el meu noi, 
què heu de dir del meu noi?
Encara que sigui jove 
té una gran destresa 
a tocar el cul a la metressa. 
 
A les armes, doncs, minyons, 
cor, valor i diligència, 
que quan em pica la xona 
se m’acaba la paciència. 

SERRALLONGA
 
Joan Sala i Ferrer
era el nom que jo tenia.
Per sobrenom Serrallonga,
casat n’era amb la pubilla
 
Teníem tres heretats, 
tots dos descansats vivíem,
de continu tres criats 
que fins a taula ens servien.
 
Però de raons venen pendències
i de pendències penitències.
Vaig tenir una pendència 
amb els Miquelets de la Vila:
a dos els vaig llevar la vida.
Així defensar la nostra terra
fou la desgracia mia.
 
Manà el Rei que em perseguissin
de nit i de dia
veient-me avorrit del món
perseguit per la justicia
jo em vaig determinar
de fer-me cap de quadrilla.
 
Jo em poso a cercar mossos:
disset, tots en un dia.
Tots són valerosos fadrins
fills de principals i bones famílies.



El governador em busca
dient que li entregui
la gent, les armes,
la muntanya, la vida.
Jo us prometo fadrins
primer mort que traïdoria.

Companys, robeu i mateu
sense més ni més
que jo per ma part fare el mateix
i no tingueu temor de res.

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 retrats. 
Ara us diré el què heu fet 
i us en diré les veritats. 
 
Lo Vermell i L’Italià, 
no busqueu per altes esferes. 
Valtros sou més del poble, 
aneu a fer la carretera.
 
Rocamora, trepa, 
d’un càrrec volies cobrar. 
Et vas fotre al partit equivocat 
i ara et volen matar. 
 
La Pera i Panxampla, 
vinga cagadets, 
que al primer tret 
vau tacar els calçotets.
 
Rocaguinarda, avariciós, 
et creus que saps curar? 
Si de pacients ja no te’n queden, 
que tots la van palmar.
 
Tendret i Tallaferro, 
vinga discutir per un dit! 
Però quan arriba la nit, 
bé que us el fiqueu, dins del llit. 
 
Xacapanada, superwoman! 
Atleta professional, 
campiona del món 
de practicar sexe anal.   

Indignats, sou uns pollosos. 
Creieu que teniu raons? 
Aneu a buscar la flauta 
i no toqueu més els collons.
 
Gavatxo i Pere Blau, estafadors, 
penseu que tot ho podeu cobrar. 
Quan baixeu a l’infern, 
ja us ho faré pagar. 
 
I 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 que 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 m’he d’emportar 
tota la tropa a sopar.

ARENGUES
 
Serrallonga
Jo sóc en Serrallonga, 
amo de Castells i grutes 
i de cent mil cases de putes 
per aquest tros de ferro poder buidar. 
 
I aquell budellot que veieu allà 
porta la castanya tan bruta 
que se li fa cada lleganya 
que s’assembla a un ou ferrat. 
 
Joana
Calla bolinyó, 
que l’última cop que em vas cardar
 vaig tenir que anar al lavabo 
per poder-me fer la mà. 
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