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PARLAMENT SANTA TECLA 2007

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 és la meva mare
la muller del capità
que en posar la mà a les armes
la terra fa tremolar.

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 en La Pera
i de la meva potència
a les discos de Salou
us en donaran referències. 

Com a  bon playboy
em va la globalització,
doncs, a l’hora de lligar,
ja m’enteneu, hi ha més opció. 

Una nit de borratxera
una madrilenya vaig lligar,
semblava la infanta Elena
i que calent em vaig posar! 

Vinga nena! Què hem de fer? 
Hi ha tema o no hi ha tema? 
Que el meu trabuc
ja té ganes de bramar. 

Collons! Era de l’Opus
i no s’hi va voler ni apropar! 
I el gran La Pera 
a mig clau es va quedar! 

Serrallonga
La Pera, això et passa
per buscar a les Espanyes
el que et donarien 
les bones catalanes.

ROCAGUINARDA I PANXAMPLA

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

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Rocaguinarda
Jo sóc Rocaguinarda
capità d’un gran vaixell
buscabregues i assasí
dels set mars sóc el flagell!

He vingut a demanar-vos
que em prengueu com un dels vostres
per matar el cony de taurons
que ataquen aquestes costes.

Panxampla
Però què dius, tros de mamó?
Ni els toquis els taurons!
Tenen dret a la vida
sense que els toquis els collons.

Serrallonga
Vós qui sou que no us conec?

Panxampla
Jo sóc en Panxampla
un ecologista d’etiqueta
salvaré tots els animals
amenaçats d’aquest planeta!

Rocaguinarda
Ets un neo-pijo i un farsant
que ara als verds t’has afiliat
- tot i que a les municipals
amb la mesquita la van ben cagar!-

Panxampla
Ells volien la igualtat
de cristians i musulmans.
A part de cabrons com tu
la resta som éssers humans!

Rocaguinarda
Fot el camp, coi de hippie
i vés a repartir condons,
que amb aquesta pinta d’amanerat
no ets qui per donar-me lliçons!

parlamentsserrallonga_07  7/9/07  13:23  Página 2



Panxampla
Més val que et callis la boca
si no vols rebre un carxot!
Que tot i ser ecologista
si cal sé fotre mastegots!

Serrallonga
Prou! Us accepto a tots dos.
Que conèixer el mar ens servirà
per enfonsar les regates
que a la Copa Amèrica vulguin anar!

GAVATXO

Gavatxo
Serrallonga, Déu vos guard! 
I a vós, Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou? 

Gavatxo
Jo sóc el Gavatxo,
el bandoler de Perpinyà.
Un xef de gran reconeixement,
i legalment em dedico a atracar.

Sóc el Ronaldinho dels fogons,
res comparat amb el Ferran Adrià.
Si per anar al Bulli heu d’estalviar,
amb mi ja us podeu hipotecar.

Si m’accepteu a la ronda
us faré un bon menjar,
que entre hamburgueses i pizzes
ni el birot us podeu mirar.

Mireu si no el Cortaran,
gran aficionat als kebabs,
n’hi ha un a cada cantonada
i com un berro s’ha posat.

Jo us faré “delicatessen”
amb productes de la terra,
menjareu com uns hurons
i a sobre fareu dieta.

Serrallonga
Gavatxo, m’agrada la teva idea
que, amb escudella i canalons,
espero que ens puguem cordar
d’una vegada els pantalons.

BARBETA i CORTARAN

Cortaran
Serrallonga Déu vos guard!
I a vós, Joana, també.

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou?

Cortaran
Som Barbeta i Cortaran
i estem ben cabrejats,
doncs hem vingut en tren
i no sabem quin dia hem arribat.

Barbeta
Jo pesava 120 kilos
en sortir de Barcelona
i ara al meu costat la Leti
sembla una “jamona”.

Cortaran
Hem suat com uns cabrons
i ell fins i tot ha tret la “papilla”,
perquè el tio del davant
pudia com una guilla.

Barbeta
De tant veure el “Tomate”
i amb el cuento de la vomitera,
hem après del Julián Muñoz
i li hem fotut la cartera.

Cortaran
Si ho haguéssim sabut
amb l’AVE haguéssim anat.

Barbeta
Que treballes a la Generalitat?
Si encara no està acabat!!

Cortaran
Doncs a l’atenció al client 
m’he anat a informar,
i amablement m’han indicat
que a la ministra ho he de preguntar.

Barbeta
No hi ha una merda en inversions,
rodalies no funciona,
i tampoc pots anar de l’AVE
al centre de Tarragona.
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Cortaran
N’estic fins als pebrots,
però anar en tren té el seu cost.
Si la RENFE ens puteja,
nosaltres fem l’agost!

Serrallonga
Ara ho tindrà la Generalitat,
i si es deixa enredar,
només els horaris
Madrid els deixarà tocar!

ROCAMORA

Rocamora
Serrallonga, Déu vos guard!
I a vós, Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou? 

Rocamora
Jo sóc la Rocamora,
perpetua bandolera,
i si escolteu els meus consells
us omplireu la cartera. 

Tenim un alcalde sense experiència.
Bé que s’ha d’aprofitar
abans que el ZP no l’ensenyi
a llençar la pedra i amagar la mà. 

Ballesteros ja té govern:
per variar, un tripartit, 
Ai no! Que per culpa de la mesquita
s’han quedat amb bipartit. 

Com tots sabeu, molt “progres”,
treballadors i amb gran preparació
però, serieu capaços de dir-me
el nom d’algun regidor? 

Serallonga, fem-nos assessors
que entre tanta mediocritat
segur que de la caixa
en fotrem un bon grapat. 

Serrallonga
No t’embalis Rocamora
que desprès del Nadal
no n’hi ha ni per comprar pipes
a la caixa municipal.

LO VERMELL I GINESTAR

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

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou? 

Lo Vermell
Sóc Lo Vermell, i ella en Ginestar.
Et vull dir que aquesta fulana
m’ha fotut el salt,
la grandíssima marrana.  

Ginestar
Marrana jo? Calla! Calla! 
L’últim cop que et vas dutxar
vam haver de trucar als bombers
per poder-ho desembussar. 

Serrallonga, vós que m’enteneu,
com voleu que estigui excitada
si quan es va baixar les calces
li va sortir una rata-penada?

Lo Vermell
“Carinyu”, no n’hi ha per tant!! 
Hauries de saber que una bona suada
fa molt més pel canvi climàtic
que les teves rentades. 

Ginestar
Ni canvi climàtic ni hòsties! 
Si vols que et foti una bona llepada
primer a la xona
t’hi fots una ensabonada.

Lo Vermell
Excuses!! No despistis, eh! 
Que el tema que aquí ens ha portat
és que tu les banyes
me les has ben posat! 

N’estic farta, menjalfombres!
El “cuento” ja s’ha acabat.
De fet, la meva pitrera
una altra ja s’ha lligat. 

Ginestar
Jo vull el divorci! 
M’has sentit, rateta meva?? 
Que de buscar el plaer fora
ja n’estic fins la ceba. 
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Serrallonga
Tu tranquil·la Ginestar, 
que aquesta té una castanya tan bruta
que s’hi fa cada lleganya
que s’assembla un ou ferrat. 

Joana
Tu calla bolinyó,
que l’últim cop que vam cardar
vaig haver d’anar al  lavabo
per poder-me fer la mà. 

Serrallonga
Lo Vermell i Ginestar, 
heu muntat un bon percal, 
i sols us puc dir una cosa,
benvinguts a la vida matrimonial. 

TALLAFERRO I LO TENDRET

Tallaferro
Serrallonga, Déu vos guard!
I a vós, Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou? 

Tallaferro
Som en Tallaferro i Lo Tendret,
a veure si ens podeu guiar,
que a la Generalitat
no saben per on tirar. 

Tendret
Per si de cas portem llanterna.
Encara no hi ha MAT
que els senyoritos de Girona
no volen col·laborar. 

Tallaferro
Tota la merda aquí baix, 
de parcs eòlics a nuclears,
però si els hi posen dos torres
a les barricades han d’anar. 

Tendret
Collons amb els progres! 
Per què volen la Generalitat? 
Si no són capaços d’admetre
cap responsabilitat!

Tallaferro
No t’emprenyis, Tendret,
jo també vaig ben despistat.

Hi ha dies que em llevo
i no sé si hi ha Generalitat. 

Tendret
Menys mal d’en Montilla,
un gestor com pocs n’hi ha, 
sort que el finançament i l’estatut
ens havia d’arreglar. 

Tallaferro
Aquest tema és molt divertit! 
Farà dos anys que el vam aprovar,
i resulta que el que és llei
ara s’ha de negociar. 

Tendret
Serrallonga, ajudeu-nos. 
Hem d’aixecar nostra nació, 
que amb aquest tripartit
ens convertirem en una diputació. 

Serrallonga
Confiàvem amb Esquerra,
el partit independent,
però des que trepitgen catifa
són d’un servilisme complaent.

GUERRILLA

Guerrilla
Serrallonga, Déu vos guard!
I a vós, Joana, també. 

Serrallonga
Déu vos guard, i vós qui sou? 

Guerrilla
Jo sóc el gran Guerrilla. 
Tot començà amb una bacanal
que vam tenir amb l’Ariel
allà a l’altar de la Prioral. 

Ell tocava la guitarra
i jo em tirava tres ganxetes,
d’aquelles que de menjar blanc 
s’unten ben bé les tetes. 

Enfilat al púlpit li vaig dir: 
“Ariel presenta’t a les eleccions
per poder crear un follòdrom 
i als polítics tocar els collons”. 
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Vam dissenyar l’estratègia,
el programa era acollonant.
Tant, que els tarons de Reus,
el van acabar votant. 

Així que vaig donar pel sac
aquella vila botiflera,
que quan guanya el Madrid
cremen la Senyera. 

TOTS: Els xiquets de Reus
fan pudor de peus
i de cera blanca. 

Serrallonga
I més et diré Guerrilla: 
allò no es pot arreglar,
perquè les reusenques en cardar
no saben gemegar. 

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
Quin merder va fotre el Nadal
aprovant el POUM per collons,
Ballesteros promet arreglar-ho
però s’abaixarà els pantalons.

I la Casa de la Festa?
Per darrere hi hem entrat.
I el projecte de museu?
Els nous l’han aturat. 

Serrallonga
Doncs no miris a fora.
La de Fomento no vol plegar,
creu que aquí som idiotes
però els trens i carreteres fan cagar.

Ara el PP s’apunta el tanto
perquè el govern és incompetent
però tanto monta monta tanto
ZP com el PP.

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!!
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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 que heu fet
i us en diré les veritats.

La Pera, putero!
A Salou no hi has anat,
tots sabem que a la Riojana
hi tens un compte creat.

Panxampla i Rocaguinarda
deixeu-vos estar de taurons
que arreglaríeu millor el món
fotent-vos un tret als collons.

Gavatxo, marrano!
Vas tancar el restaurant
perquè a la cuina hi va criar
una colònia d’escarabats!

Cortaran i Barbeta,
a qui voleu estafar?
Si RENFE és qui us cobra
per no poder viatjar.

Rocamora, no dissimulis
que ja sabem la veritat,
que per aconseguir un “puesto”
al Ballesteros li has mamat!

Lo Vermell, babau,
vigila amb en Ginestar,
diuen que a la regidora de festes
ja s’ha volgut lligar!

Tallaferro i Tendret,
més respecte per la Generalitat,
ells fan tot el que poden
per superar la seva incapacitat.

Guerrilla, mentider!
Et confesses allà a la Prioral,
i per tothom és ben sabut
que les beates de Reus et vols trincar.

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.

I ara al xiquet un euro heu de donar
que he de portar tota la tropa a sopar.
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D  I  P  U  T  A  C  I  Ó    D  E  

T A R R A G O N A

Arc de Sant Bernat, 2
977 239 023

43003 · TARRAGONA

Organitza:

Col·labora:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana

t

Agraïments:

Jordi Amenós                Àlex Manríquez
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