


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! 
 
LO VERMELL: 
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Jo sóc aquell bandoler 
anomenat Lo vermell 
com la sang que corre 
sota d’aquesta  pell 
 
Jo era la mà dreta d’Obama 
el president de l’esperança 
que ho havia d’arreglar tot 
però s’ha tornat recança 
 
Les guerres continuen 
la crisi no s’ha acabat 
i el Golf de Mèxic tot brut 
per tant petroli vessat 
 
Serrallonga accepteu-me 
podeu confiar amb mi 
un home no pot fer-ho tot 
ni a Amèrica, ni a aquí 
 
(Serrallonga) 
Vermell, entra amb “naltrus” 
que els posarem a “caldus” 
 
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. 
 
El jutge “Baltasar Garzón” 
un dia em va detenir 
va condemnar-me a presó 
però jo em vaig escapolir 
 
Mentrestant l’amic Baltasar 
va posar-se amb qui no havia 
amb els qui han manat sempre 
i encara ho fan avui en dia 
 
Quan de nou m’enxampen 
al cap d’uns quants anys 
el “Juez Garzón” era al calabós 
i ara,  som molt bons companys 
 
Us demano Serrallonga 
...... anem-lo a rescatar! 
 
(Serrallonga) 
Entra germà Tallaferro  
amb tu segur que no erro 
 
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 
 



A tots ens agrada el Nàstic 
que es l’orgull de Tarragona 
però aquesta temporada 
el seu joc ens ha fet fàstic! 
 
Ara han jubilat uns quants 
i volen portar més gent jove 
potser que ens fitxin a nosaltres 
que fotrem una de bona! 
 
A la vostra ronda vull anar 
per buidar aquella llotja 
de figurants i fantasmes 
i posem gent a treballar 
 
(Serrallonga) 
Miquel Gainada et vull dir: 
Vine que jugaràs amb mi! 
 
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. 
 
Però hi ha un lladre que corre 
que se’n en fot de tothom, 
es pixa de riure de tots, 
mentre amaga els seus milions 
 
Ell és el bandoler Millet, 
al qual deuen molts favors. 
i miren a un altre banda 
molts politics i Barons. 
 
Polítics i cagadubtes 
que talleu el bacallà, 
feu justícia ja d’un hora 
o aneu-vos a pastar fang!!  

 
(Joana) 
Xacapanada et volem 
tu seràs el més ferm 
 
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 munto un bon sarau 
 
La meva mestra està deprimida 
i és que li han baixat el sou 
li trauran la jornada intensiva 
i treballarà el mes de juliol 
 
No rieu vosaltres pares !!! 
amb el nou calendari escolar; 
què fareu el mes de març, 
potser ens dureu a esquiar? 
 
Serrallonga ara a l’escola 
aguantar calor a base de bé 
no entenc per què tants canvis 
valga’m Déu, quin conseller !!! 
 
(Serrallonga) 
Fa temps que tinc ganes Pere Blau 
de muntar un bon sarau 
 
 
CORTARANS: 
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 



Jo sóc aquell bandoler 
anomenat Cortarans  
m’agrada la pólvora 
i dur petards a les mans 
 
Estic indignadíssima 
amb aquests  Tarraconins 
per un programa de la tele 
en què surten rodolins 
 
Que si vida saludable 
si s’ha de menjar com cal 
sabeu què és això? 
competència deslleial !!! 
 
Us ho dic, Serrallonga 
això s’ha d’acabar 
si volen rimar poemes 
que vinguin aquí a recitar. 
 
(Joana) 
Amic Cortarans ! 
Necessitem les teves mans !  
 
 
 
L’ASTUT: 
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Astut de mena em diuen 
Astut de mena sóc 
un lladre molt eixerit, 
no en trobareu de millor 
 
Volia fer vacances 
i a Grècia me’n vaig anar 
 a visitar illes, monuments, 
i a pispar carteres de pas 
 
Ai però, quina decepció ! 
el país està  ben arruïnat. 

No hi feina, ni diners 
perquè Europa l’ha rescatat 
 
Serrallonga, esteu alerta 
per si Europa ens vol rescatar. 
Que no passi com a Grècia, 
preparem-nos per lluitar! 
 
(Serrallonga) 
No t’adones amic Astut ? 
els qui manen a Europa, 
ja ens tenen dins l’embut ! 
 
GAVATXO 
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
A mi em diuen lo Gavatxo, 
per néixer allà a Perpinyà 
on hi cremava camions 
del pobre pagès català. 
 
M’agrada cremar les coses 
Oh “mondié” jo que hi puc ferç! 
si espero més títols del barça 
per poder sortir al carrer. 
 
Quan era directiu del barça 
vaig posar la mà al caixer, 
i ara han descobert la farça 
de tot el que jo vaig fer. 
 
Amb el president Laporta 
fa falta una bona bossa, 
per pagar a “la Luz de Gas” 
tot el que es gasta amb gasosa. 
 
El president Sandro Rossell 
te un glamur impressionant. 
no es tirarà a sobre el cava 
segur que ho farà amb xampany. 
 



(Serrallonga) 
Lo Gavatxo, aquí seràs benvingut 
doncs de títols amb el Barça 
aquí en celebrem un munt. 
 
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 
sóc valent i espavilat 
I bon amic de la quadrilla 
 
Els quatre del tribunal 
quin embolic han muntat 
sense tenir cap raó, 
amb l’Estatut escapçat! 
 
I la culpa es dels politics 
que mai es posen d’acord 
només pensen en cadires, 
mai en el que el poble vol! 
 
Acabem amb aquesta vergonya 
això ho hem d’aturar! 
agafem-los pel ganyot 
fins que es posin tots d’acord! 
 
(Serrallonga) 
Guerrilla, amb naltros entraràs 
i a tots aquestos espavilaràs 
 
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. 
 
Vaig anar fins a Sud-àfrica, 
per poder robar la copa 
que varen guanyar aquells paios, 
els que es deien de la “roja” 
 
Aprofito el millor moment 
es quan tornen a Madrid, 
tots estaven ben distrets 
la majoria beguts! 
 
Els vaig canviar aquell trofeu 
per un ninot “Gusi-luz” 
però el Puyol el va confondre, 
per l’Iniesta, ves que ruc! 
 
Corro cercant ajuda 
per que em volen agafar 
porteu-me a la vostre ronda, 
refugi em podeu donar! 
 
(Joana) 
Vine a la Ronda Tendret 
si us plau no et tiris cap pet 
 
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. 
 
Amb la terrible retallada 
el negoci no va gens bé 
ja no dona per menjar 
l’ofici de bandoler 
 



He anat al meu sindicat 
per fer valer els nostres drets 
però estaven ocupats 
negociant amb el govern 
 
Si amb la crisis volem acabar, 
amb ells no podem confiar 
millor muntar un bon merder, 
anem tots a fotre trets!! 
 
(Joana) 
Rocaguinarda has d’entrar 
i aquest femer netejar  
 
PANXAMPLA 
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Panxampla jo tinc de nom 
per ser el grassonet bandoler, 
prò amb la crisis d’aquest món 
ho hauré de deixar de ser. 
 
Com que ningú no te un duro 
no robo a la gent del carrer, 
no en tinc ni per comprar-me un puro 
ja no sé que hauré de fer. 
 
Aniré a robar als polítics, 
que aquestos tenen diners. 
Els seus sous NO son raquítics 
i arriben a fi de mes. 
 
No com als funcionaris 
que ens han retallat el sou, 
i ja no tenim inventiva  
per sortir-se’n d’aquest pou! 
 
Serrallonga, cridem tots! 
prou mes nòmines de saldo, 
que els funcionaris devots 
us fotrem a tots a caldo 

 
(Joana) 
Panxampla, si tu ets funcionari 
aquí molt bé ho pots passar, 
doncs fins a les dotze i mitja 
no es comença a treballar. 
 
LA PERA: 
 
Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Sóc la Pera, pels meus jocs 
i per la màgia que faig. 
Vols veure com trec uns mocs 
a la velocitat del raig? 
 
També sóc molt bo a la cunya 
com el govern del Montilla, 
vol triturar Catalunya 
convertint-la en papilla. 
 
Com el Ferran Adrià, 
han fet la deconstrucció, 
i un nou plat s’han inventat 
que fa mala digestió. 
 
L’invent és la Vegueria, 
amb la capital a Reus. 
Alcalde, menys xuleria 
que se’t pixen fins els peus. 
 
Lo de Reus és malaltia 
toquen sempre el que no sona, 
que la nova vegueria 
sols es digui Tarragona! 
 
(Joana) 
Entra amb nosaltres la Pera 
i guardem Reus a la nevera. 
 
ROCAMORA: 
 



Serrallonga Déu vos guard! 
i a vos Joana també 
 
(Serrallonga) 
Déu vos guard i vos qui sou? 
 
Rocamora tots em diuen, 
allà a la Catalunya Sud, 
segons l’alcaldessa Rita 
sóc el bandoler més temut. 
 
Prò estic fugint de València 
on hi tinc gran competència, 
el Güertel i els seus secuassos 
tots roben amb més potència. 
 
Sort em queda d’aquest tratge 
que l’acabo d’estrenar 
de l’últim gran abordatge 
el tinc i sense pagar. 
 
Em vull instal·lar a Tarragona, 
que aquí el PP és molt tal·lós, 
faré corrupció de la bona 
i xanxullos a l’engròs. 
 
Serrallonga, a la banda vull entrar 
per fer-me un fart de robar, 
doncs vaig haver de dir “me voy” 
al meu altre cap el Rajoi. 
 
(Joana) 
Rocamora tu entraràs 
i seràs qui millor robaràs  
 
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! 
és 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!! 
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