


MIQUEL GAINADA:   
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
 Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo sóc aquell bandoler 
anomenat Miquel Gainada 
i sóc el més ferotge 
de tota aquesta contrada 
 
No sóc pas un nen estrany 
sempre em vull divertir 
I ni que sigui un cop l’any 
agafo un llibre per llegir. 
 
Hi ha aventures, hi ha emoció 
Són molt, i molt interessants 
entretenen i fan afició 
als petits i als més grans! 
 
A la vostra ronda vull entrar 
ara que ja sé llegir 
i amb l’ajuda d’un bon llibre 
voldria quedar-me aquí. 
 
(Serrallonga) 
Miquel Gainada et vull dir 
tú i els llibres veniu amb mi 
 
 
 
LA PERA:     
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo sóc aquell bandoler  
a qui diuen La Pera 
i per allà on passo 
tremola tota la terra 
 
Els mestres han fet vaga 
no volen Llei d’Educació 
aquí, tothom la caga 
el docent i l’administració 

 
Maragall ens té avisats: 
A les proves d’avaluació 
hem sortit molt malparats  
Qui presentarà la dimissió? 
 
Aquí em teniu Serrallonga 
amb el trabuc preparat 
farem que la nostra escola 
sigui de bona qualitat 
 
(Joana) 
La Pera deixa’ls estar 
en nosaltres pots confiar 
 
 
 
 
 
 
PERE BLAU:    
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo sóc aquell bandoler 
anomenat Pere Blau 
per allà on passo 
sempre monto un bon sarau 
 
Quan és l’hora de berenar 
davant de la tele em planto. 
Em venen ganes de cagar! 
La programació no l’aguanto! 
 
Que si novios, crits i porqueries, 
“que si me gustas, que si me dejas”, 
i s’insulten sempre i cada dia 
als programes de la tele-escombraria! 
 
Sort que hi ha més coses a fer: 
també pots canviar de canal! 
Jo vull ser un bon bandoler, 
i fer les coses com cal! 
 
(Serrallonga) 
Fa temps que tinc ganes Pere Blau 
de muntar un bon sarau  



PAINXAMPLA:    
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Paixampla, així em diuen 
sóc alt, fort i gros 
quan lo rei sent lo meu nom 
li tremola tot lo cos 
 
Vora el riu han fet un parc 
ample net i ben “cuidat”, 
vas a jugar-hi confiat 
i els mosquits ja t’han picat! 
 
I que em dieu de les granotes?, 
un altre parc arrasat 
són uns grans poca-soltes 
els regidors d’aquesta ciutat! 
 
Serrallonga, 
això s’ha d’acabar 
necessitem tenir llocs 
on els nens puguem jugar 
 
(Joana) 
Paixampla, a la nostra ronda vindràs 
i segur que et divertiràs  
 
 
 
ROCAGUINARDA:  
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo sóc aquell bandoler 
Que en diuen Rocaguinarda, 
Sols dient el nom de Roca 
Els “pijos” de Reus s’espanten. 
 
Si pel bosc t’agrada passejar 
no cal que et quedis quiet 
al Pont del Diable pots anar 
però el soroll et deixarà distret 

 
I que me’n dieu de les platges 
bastant brutes!, oi que si...? 
molt de tanga, topless i natges 
i a l’aigua tots fem pipí! 
 
Serrallonga: 
per un paisatge natural 
la vostra ajuda ens cal 
per conservar la façana litoral. 
 
(Joana) 
Rocaguinarda has d’entrar 
i aquest femer netejar  
 
 
 
 
 
 
ROCAMORA:    
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo sóc aquell bandoler 
anomenat Rocamora 
vull entrar a la vostra banda 
per fer gresca i xirinola 
 
Visc als barris de Llevant 
on hi han obres i merder 
a prop de Cala Romana, 
vull arribar i no ho puc fer! 
 
He pensat que amb tantes cues 
i amb el trànsit que si fa 
tenim una bona excusa 
per poder-los atracar. 
 
Serrallonga, diguem prou 
de cues i retencions 
que tots els tarragonins 
ja n’estem fins els mitjons 
 
(Joana) 
Rocamora tu entraràs 
i seràs qui millor tiraràs 



L’ASTUT:     
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Astut de mena em diuen 
serà que tenen raó 
els burgesos quan em miren 
que els faig morir-se de por 
 
Més por tenen els diables 
els del drac o be els del bou 
pels xitxarel·los d’Europa 
que ens diuen que ja n’hi ha prou. 
 
No volen festes boniques 
amb vida i molt de color 
es pensen que ens farem pupa 
i són ells qui tenen por 
 
Serrallonga, tots amb foc 
amb bengales i cebetes 
petarem tot el que ens deixin 
per continuar aquestes festes 
 
(Serrallonga) 
Entra amb nosaltres Astut 
i a Brussel·les, farem tururut 
  
 
 
XACA PANADA:  
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Xaca Panada sóc, 
Xaca Panada  em diuen, 
i quan em troben davant 
ben pocs de mi se’n riuen. 
 
Ara fa poc em van convidar 
a una gran celebració 
no es casava cap infanta, no 
era una primera comunió! 

 
Voleu dir que cal tant “fato”? 
si molts dels que hi van no hi creuen 
van a missa a passar el “rato” 
mentre el convit esperen. 
 
Potser seria millor, 
gastar els diners en bones obres 
i si no, que ens els regalin 
que farem festes com calen!!  
 
(Joana) 
Xacapanada et volem 
tú seràs el més ferm 
 
 
 
 
 
 
CORTARANS: 
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo sóc aquell bandoler 
anomenat Cortarans  
i ben plenes de copes 
que porto les mans. 
 
Ja sabeu de qui parlo? 
del Barça de les tres copes 
que ha deixat al Madrid 
ajupit de quatre potes! 
 
Però ara als barcelonistes 
els agafa mal de panxa 
amb el fitxatges milionaris 
del Florentino de la cartera ample. 
 
Deixeu que els del Madrit 
llencin els diners en fantasmes, 
quan tinguin que jugar fora 
estaran cansats de farras! 
 
(Joana) 
Amic Cortarans ! 
Necessitem les teves mans ! 



LO TENDRET: 
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo sóc aquell bandoler 
anomenat  Lo Tendret 
i porto tant mala cara 
perquè sempre cago dret. 
 
Ara que tenim finançament 
podrem arreglar cada cosa 
el Montilla ho diu somrient 
i promet la lluna en un cove. 
 
Zapatero ha donat un gran pas, 
no sé què penses, tu tio 
jo tinc una mosca al nas; 
de les Espanyes no me’n fio. 
 
Serrallonga, això no pot ser 
aviat incompliran el que prometen 
acabem amb aquest mentider! 
 
(Joana) 
Vine a la Ronda Tendret 
si us plau no et tiris cap pet 
 
 
 
 
LO GUERRILLA:     
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo sóc aquell bandoler 
anomenat lo Guerrilla 
i a l’hora de fer merder 
sóc tota una “maravilla” 
 
Acabo de fer un gran viatge 
a l’Amèrica Central 
i porto com equipatge 
una tos fenomenal 

 
Diuen que és diu porcina 
però em sembla sospitar 
que és un invent mundialista 
per la crisis amagar 
 
Acabem amb tanta farsa 
de psicosis col·lectiva 
mireu com del meu “sipiajo” 
només s’hi troba saliva 
 
(Serrallonga) 
Guerrilla, a que esperes, entra! 
amb constipat, o “sensa” 
 
 
 
 
 
 
TALLAFERRO: 
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo sóc aquell Tallaferro, 
i us cerco desesperat. 
escolteu sinó la història 
que us he vingut a explicar. 
 
Diuen que un nou polític 
als Estats Units a arribat. 
Tots li diuen l’Obama 
i de cognom “yesuican” 
 
És negre però molt “pijo” 
i te receptes per tot 
igual t’arregla una crisi 
que et fa la vora del pantaló 
 
Serrallonga, a aquest paio 
tot seguit l’hem d’aturar 
em sembla que al Ballesteros 
la feina li vol pispar! 
 
(Serrallonga) 
Entra germà Tallaferro  
amb tu segur que no erro 



LO VERMELL: 
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo soc aquell bandoler 
anomenat Lo vermell 
per que duc colors del Nàstic 
per tota la meva pell 
 
Aquest any m’he avorrit molt 
mirant partits de segona 
vull emocions i molts gols 
per poder fer tots la ona. 
 
Ara que som candidats 
farem esport a l’escola? 
o ens diran que estem igual 
sense un duro a la guardiola 
 
Serrallonga cridem tots 
tarracojorrani, sí! 
esport escolar, també! 
I si ara no ens fan cas 
sortim tots a fer merder! 
 
(Serrallonga) 
Vermell, entra amb “naltrus” 
que els posarem a “caldus” 
 
 
GAVATXO:  
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
“Je m’apelle” Lo Gavatxo 
però sóc un lladre català 
vinc a la vostra terra 
a guanyar-me el vi i el pa 
 
Si amb la crisi no hi ha treball 
alguna cosa caldrà fer 
potser es tracta al capdavall 
de no ser esclau del diner. 

 
Si vols estalviar comprant 
has de posar-hi atenció 
per viure no cal gastar tant 
i segur que va tot millor. 
 
Felicito al triplet del Barça 
us ho diu un equip germà 
que ha guanyat el rugbi a França 
és l’USAP de Perpinyà. 
 
(Serrallonga) 
Gavatxo sigues feliç 
benvingut al teu país  
 
EL NEN: 
 
Vinga, senyors i senyores, 
Aquesta nit es fa un ball 
Amb molta honra i cortesia, 
Serrallonga n’és el cap 
I la Joana n’és la guia. 
La Joana es ma mare, 
La muller del capità, 
Que en posar la mà a les armes 
La terra fa tremolar! 
 
 
JOANA: 
 
Salut companys valerosos!! 
Valor, constància i “tesón”, 
Sabre en mà i dit al “gatillo” 
Que avui hem d’assolar el món. 
 
Jo sóc aquella Joana  
Que avui espanta la terra, 
Dona per dona al dia 
No en conten de més valenta. 
 
“Emposonat basilisco”, 
una “lleona sangrienta”, 
una “culebra envenenada”, 
un “rayo” d’altra esfera, 
una dona, ben feta... 
 
A les armes doncs, minyons! 
Cor, valor i diligència! 
Que en parlar d’aquesta ronda  
Tot lo món armes a terra!!! 
 



SERRALLONGA: 
 
Jo sóc en Serrallonga, 
Tots em coneixeu prou bé, 
I ara us diré companys, 
 tot allò que toca fer. 
 
Ara que som tan bona tropa, 
Ara que anem tan ben armats, 
Posarem els escanyapobres 
Davant dels nostres jutjats. 
 
No tindrem misericòrdia, 
Ni clemència ni perdó, 
Desprès de tants anys patint-los 
N’hem après ben bé la lliçó. 
 
Això sí, us vull forts i valents, 
Per quan vinguin “maldonades” 
No us ho penseu ni un moment!! 
 
Companys!! 
Lluitem tots junts sense més ni menys, 
Que jo per ma part faré el mateix, 
No tingueu temor de res!! 
 
(Visca la terra!!, Tots: Visca!!!) 
 
 
DIABLE: 
 
Sóc el Diable Valent, 
Molt eixerit i trempat. 
I alegre vinc de l’infern 
A aquest femer de ciutat! 
 
Llucifer m’envia aquí 
I a tots us tinc retratats. 
I ara repasso el que heu fet 
I us diré les veritats!   
 
Serrallonga, quina cara de pena fas! 
Es clar, amb aquesta dona tan lletja 
Que t’has buscat!! 
 
I aquest nen... 
Mireu que n’és de petitot 
Però quina cara de borinot!! 
 
I vosaltres colla d’ases 
Dieu que sou bandolers? 

Sembleu sortits d’un pessebre 
I tots feu de caganers 
 
I a tots vosaltres xoriçots 
Us les tinc que fer pagar 
Tinc calderes que us esperen 
Per poder-vos a tots cremar!! 
 
Qui som nosaltres? 
 
Magí Castro Marauri Serrallonga 

Mónica Ruiz Lorenzo Joana 

Joan Castro Marauri Nen  

Núria Sanchez Fontanet Rocamora 

Pau Artiz Ramos La Pera 

Ismael Lancharro Jurado Lo Vermell 

Roger Barberà Fernàndez Rocaguinarda 

Ingrid Barea Ramirez Pere Blau 

Enric Mascarell Pastó Astut 

Laura Romeu Montemayor Tallaferro 
Àlex Martinez de Villa 
Pardell 

Miquel 
Gainada 

Maria Lian Solé Barba Xaca Penada 

Júlia Garcia Güell Gavatxo 

Maria Fernandez Diez Cortarans 

Albert Farré Pujol Guerrilla 

Júlia Martinez Cebrian Diable 

Arnau Fontanilles Cortés Panxampla 

Jordi Tortosa Guinovart Tendret 

Eva  Milà Passano Bossa 

Júlia Ortega Rodriguez Bossa 

Gerard Masalles Sabaté Bossa 

Abril Milà Passano Bossa 

Genís Negrié Valle Bossa 

Daniel Romeu Montemayor Bossa 

Laura Ruíz Lorenzo Bossa 

Pau Milà Passano Bossa 
Alba Martinez de Villa 
Cebrián Bossa 

Anna Artiz Ramos Bossa 

Mario Lancharro Jurado Bossa 

Laura Yan Solé Barba Bossa 

Marina Berges Ortiz Bossa 

Nerea Berges Ortiz Bossa 
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Les persones amb deficiències visuals podran recollir els parlaments del Ball d’en Serrallonga 

Petit en sistema Braille gràcies a la col·laboració de la   
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