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PARLAMENT SANTA TECLA 2008

Nen
Silenci demano a tots,
del més petit al més gran.
Mentre us van explicant
les “tropelies” i “hassanyes”
d’aquesta tropa de bergants.
El més caparrot és mon pare,
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.

LA PERA

La Pera
Serrallonga Déu vos guard 
i a vós, Joana, també.

Serrallonga
Déu vos guard i vós qui sou?

La Pera
Jo sóc el gran La Pera, 
un alt càrrec de la Generalitat. 
Milito a Esquerra Republicana 
i tinc por de quedar-me aturat. 

Jo era d’en Carretero, 
que li agrada fotre canya, 
però si em fot el càrrec enlaire, 
qui em paga el xalet a la Cerdanya? 

Així que em faig d’en Puigcercós, 
que la independencia no ho té clar. 
Renunciem a ser un país 
però el càrrec puc conservar. 

Arribat el gran Congrés, 
el Putxi es fot la patacada, 
jo que ho veig venir 
i em faig de l’avellana. 

Com que el tripartit pot explotar 
tinc contactes convergents, 
que per cobrar sense treballar 
s’ha de saber canviar de pell.

Serrallonga
Amic La Pera, 
ets una víbora com no n’hi ha. 
Faré que la Joana et vigili 
per si em vols desbancar.

ITALIÀ

Italià
Sierrallonga Dio ti guarde 
i a te Joanna també.

Serrallonga
Déu vos guard i vós qui sou ?

Italià
Io sono l’Italiano, 
vengo d’una nazione civilitata, 
pero l’ha guanyata Berlusconi 
e questo e una cagata. 

He venito a Tarragona 
per obrire una pizzería, 
per blanquejari dineri 
i instaurari la mafia. 

Como sono religioso 
i conozco il Jubileum 
m’inventaré una reliquia 
per estafare a tutto deum. 

Robaremo il camioni 
de la brossa di Tarragona, 
questo serà como Napoli 
i pudirà com una mona. 

Serrallonga, sigues la mia familia 
en questa terra estranya 
per facere bons negocis, 
que io tengo molta manya.

Serrallonga
Benvolgut macarroni, 
de família ja en tinc una, 
però si es tracta d’estafar ricachonis 
segur que en farem alguna.

ROCAMORA I XACA PANADA

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

Serrallonga
Déu vos guard i vós qui sou ?

Xaca Panada
Som Rocamora i Xaca Panada 
recent arribades de Madrid 
on ens han deixat escaldades 
perquè en Zapatero no ens ha escollit.



Rocamora
Volíem ser ministres 
de defensa i agricultura 
per sortir a les revistes
i ensenyar la figura.

Xaca Panada
La Mascó dirigia el càsting, 
com allà a “Supermodelo”, 
havíem de passar la passarel·la 
i fer un discurs “a pelo”.

Rocamora
Tot i el càsting i tanta collonada 
ho han deixat ben aclarit, 
han escollit “las miembras” 
com sempre ho han fet, a dit!

Xaca Panada
La “Maleni” va passar 
perquè tenia bons padrins,
malgrat el caos dels trens 
en Chaves l’ha enxufat des de dins.

Rocamora
La Chacón a defensa

Xaca Panada
I l’Aído a Igualtat

Rocamora
La teva sap de “flamenco”

Xaca Panada
I la teva de papilles i vomitats.

Xaca Panada
De preparació no en tenen massa 
i de qualificacions les justetes, 
però per omplir la quota 
sols cal que tinguin tetes.

Rocamora
Com les de “Sexo en Nueva York”, 
Que van totes emperifollades
i encara que s’hi esforcin 

fan cara de mal follades.

Serrallonga
I encara és més sorprenent 
que amb el merder de l’any passat, 
amunt i avall amb el Seguici, 
a la Coloma no hagin triat!

TALLAFERRO

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

Serrallonga
Déu vos guard i vós qui sou?

Tallaferro
Jo sóc en Tallaferro, 
i em sento com un cabrón 
perquè per la meva miopia 
va guanyar la Selección. 

Fins a Alemanya vaig anar 
per sabotejar la final. 
Volia canviar l’aigua per vodka 
perquè juguessin amb un bon pedal. 

Però quan era prop dels vestidors 
vaig flipar tant amb les mamelles 
de les nòvies dels jugadors 
que vaig caure i vaig perdre les ulleres. 

Sense veure-hi tres dalt d’un burro
vaig equivocar-me de vestuari 
i enlloc de donar vodka als espanyols 
vaig fer el “canviassu” a l’equip contrari. 

Com no havien de guanyar 
amb els alemanys tan torts? 
Serrallonga, ara faig penitència: 
exigiu-me els treballs més forts.

Serrallonga
Hauràs de treballar més 
que els cirurgians de l’Obregón 
per posar-li les tetes a puesto 
quan balla el reaggeton.

GINESTAR

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

Serrallonga
Déu vos guard i vós qui sou?

Ginestar
Sóc el lladre Ginestar 
i del Tripartit us volia parlar.
Com que no sé si encara hi és 
res us en puc explicar.



Per això us parlaré de l’Ajuntament 
i de les noves construccions, 
com la Casa de la Festa, 
que ja té dues inauguracions. 

En canvi aquell nyap, 
que meravella en intel·ligència, 
el pàrquing de Jaume I, 
només presenta deficiència. 

Jo proposo fotre’l a terra 
com el Fortí de la Reina. 
Un fart de pagar judicis 
perquè s’acabi omplint de merda. 

Serrallonga, cada any els mateixos temes, 
em sento molt impotent. 
A veure si foten algo 
i canviem el parlament!

Serrallonga
No han fet res els sociates, 
des que tenen el silló, 
només inauguren obres 
que són del govern anterior.

PANXAMPLA I LO VERMELL

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

Serrallonga
Déu vos guard i vós qui sou?

Lo Vermell
Jo sóc lo Vermell 
i en Panxampla aquest penjat. 
Sabeu que té un forat als calçotets 
i no se’ls ha canviat?

Panxampla
Collons, que estem en crisi
i hem de pagar la hipoteca
i si comencem a malgastar 

no en tindrem per a la teca.

Lo Vermell
Què cony dius de malgastar! 
Si tu aprofites la borra dels mitjons 
per poder fer als nens 
un parell d’edredons.

Panxampla
Ben calents que estan, 
no com jo al teu llit, 

que si em vull escalfar 
una palla m’he de cascar.

Lo Vermell
Doncs aprofita el que et surti 
per vitaminar la llet, 
que amb el polvo dominguero 
vas més que satisfet!

Panxampla
Recony! Que som mileuristes
i no podem pas gastar,
que allà a La Caixa
ja no ens volen fiar.

Lo Vermell
Tu fes cas al Ministeri, 
que és una simple desacceleració, 
i fes el favor de rentar-te 
la merda que tens sota el colló.

Panxampla
Tinc una idea per estalviar, 
aprofitaré la meva suor
de quan vaig  a la sauna 
per poder fer-ne sabó.

Serrallonga
Panxampla, 
ni els verds són tan estalviadors! 
Vermell, folla una mica més  
i oblidarà la desacceleració.

GAVATXO

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

Serrallonga
Déu vos guard i vós qui sou?

Gavatxo
Jo sóc el Gavatxo, 
amant de grans mandataris 
que ara han decidit casar-se 
o sortir de l’armari. 

Tinc el figot que bull, 
collons si n’estic de sortida, 
des que el Sarkozy té la Bruni 
ningú em treballa la figa. 

Per això vaig anar a Espanya 
i vaig temptar en ZP,
però era tan soso i titafluixa 



que vaig fugir amb un del PP. 

Era regidor de dia 
i putero de nit. 
El que jo no sabia 
és que preferia tranques, el malparit. 

Amb tots els ricaxons amancebats  
ja no em queda mercat, 
si fins i tot el Briatore 
és fidel amb la que s’ha casat.

Serrallonga
Benvinguda a la quadrilla, 
aquest és el lloc indicat. 
Els mascles et faran anar ben servida, 
mira en Panxampla com va de cremat.

GUERRILLA I ROCAGUINARDA

Guerrilla
Serrallonga Déu vos guard, 
i a vós Joana també.

Serrallonga
Déu vos guard i vós qui sou?

Guerrilla
Som en Rocaguinada i en Guerrilla, 
i venim a presentar candidatura 
per promocionar Tarragona 
com a capital de la incultura.

Rocaguinarda
Aquest premi el guanyarem, 
no com l’altre, el de cultura. 
No cal ni mentir a la campanya, 
tenim la victòria segura.

Guerrilla
Tenim solucions alternatives 
a tots els nostres problemes. 
Que me’n dieu dels teatres? 
Estan que fan pena!

Rocaguinarda
Podríem obrir una sala, 
al despatx de la Coloma, 
tot i que els actors siguin dolents 
tindrem teatre per estona.

Guerrilla
Es podrien fer cursets de màgia 
al despatx de la Rossell, 
aprendríem a gastar el pressupost 
sense que ningú sabés d’ell.

Rocaguinarda
Si no hi ha espais per concerts 
la culpa és dels artistes, 
tot els aniria molt millor 
si tinguessin carnet dels socialistes.

Guerrilla
Tenint el Fortí i la Tabacalera, 
la Chartreuse i el Banc d’Espanya, 
dir que no hi ha espais buits 
és voler que els hi fotin canya.

Rocaguinarda
Com el desgavell de la Tarraco Romana, 
on els guiris es perden que dóna gust. 
Confonen l’avi Virgili 
amb l’estàtua d’August.

Serrallonga
La Coloma i la Rossell 
en saben molt de cultura: 
creuen que l’art a Tarragona 
ja el fan els polinesis de Port Aventura.

TENDRET

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

Serrallonga
Déu vos guard i vós qui sou?

Tendret
Jo sóc lo Tendret, 
filla adoptiva de Deltebre 
des que vaig deixar l’aigua 
i em vaig tirar a la ginebra. 

Era temps de sequera 
i per evitar la captació 
em vaig llençar de cap 
a l’alcohol d’alta graduació

Tallaferro
Borratxa!

Tendret
Tu calla imbècil! 

Els de la meva dreta 
sou gilipolles, 
i els de la meva esquerra 
sou imbècils.

Tallaferro
Jo no sóc imbècil.



Tendret
Doncs passa a la dreta, gilipolles!

Serrallonga
Prou, Tallaferro. 
Deixa-la parlar, 
que l’estalvi d’aigua t’interessa 
si l’any que ve et vols dutxar.

Tendret
És que sóc d’Iniciativa 
i bec també per oblidar. 
Ja que els pijoprogres sols es preocupen 
que a Barcelona puguin regar. 

No podien fer restriccions 
perquè a Can Fanga són uns senyors. 
I com que no era prou assecar el Segre 
van comprar els regants de l’Ebre. 

Amb lo sud revoltat, 
el Baltasar resava a la Moreneta 
per no regar els camps de golf 
a escopinada neta.

Serrallonga
Ja veus com ho arreglen, 
repassant el santoral. 
No fos cas que prendre una decisió 
els fotés enlaire el tripartit del colló.

SERRALLONGA I JOANA

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

Mà dreta d’en Serrallonga, 
món marit i el capità, 
senyor de camins i dreceres... 
Altre amo aquí no hi ha! 

Serrallonga
Déu vós guard, Joana. 
Aquests són 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 companys 
quedeu tots acceptats. 

Tots
Visca!

Serrallonga
Silenci! 
La vida amb mi no serà pas fàcil. 
Sempre perseguits pel poder, 
i davant nobles i burgesos 
plantar cara i aguantar ferms. 

Joana
Amb els jocs del Mediterrani 
el Consistori ja té el seu escàndol, 
vol emular Pekín 
i sols col·loquen els del seu bàndol. 

Els amiguets d’en Ballesteros 
xupen tots de l’ajuntament, 
ja siguin càrrecs polítics 
o concessions un pèl pudents. 

Serrallonga
Doncs fixeu-vos amb en Zapatero
que us nega el finançament,
s’ha passat l’estatut pels ous 
i es converteix en delinqüent. 

El PSC i Convergència 
fan front comú a Madrid, 
potser si ho haguessin fet abans 
ja ho tindrien tot aclarit. 

Joana
Companys, sereu fidels al Serrallonga? 

Tots
Sempre!

Serrallonga
I a la Joana?

Tots
També

Joana
Visca la terra!!!

Tots
Lliure!

Serrallonga
Mori el mal govern!

Tots
Mori!!



Serrallonga
Així quadrilla...
A punt armes i munició.
Demostrem a les Espanyes
nostre orgull i gran valor. 

Visca Santa Tecla!!

DIABLE

Sóc el Diable valent, 
molt eixerit i trempat. 
Alegre vinc de l’infern 
a aquest recony de ciutat. 

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

La Pera, “chaquetero”, 
canvies més de jaqueta 
que la Victoria Beckham 
de model de tetes. 

Espagueti, inútil, 
vinga parlar que 
com tots els italians 
sols sabeu xulejar.

Qui cony creieu que sou? 
Rocamora i Xaca Panada 
que ja no esteu per ministres, 
agafeu la jubilació anticipada. 

Tallaferro, botifler, 
a mi no m’enganyes cabrón, 
que la roja vas celebrar
a la plaça Colón. 

Ginestar, ets un fals, 
tu tenies càrrec a l’Ajuntament 
però et van fotre fora 
perquè ets convergent. 

Panxampla innocent! 
Si Lo Vermell no vol cardar 
és que ja en té un altre
que la fa disfrutar.

Gavatxo, calentota, 
prova-ho amb el Mallol 
que des que ha deixat la política 
el pobre es troba sol. 

Guerrilla i Rocaguinarda, 
què parleu de cultura? 

Si valtros creieu que 
el diari esportiu és alta literatura. 

Tendret, borratxo
de la sequera et véns a queixar? 
Al club de golf bé que hi anaves
quan no es podia regar. 

Serrallonga, 
quina cara de pena que fas 
amb aquestes banyes que t’han posat, 
perquè 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!
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