Joan Sala i Viladrau
era el nom que jo tenia;
per sobrenom, Serrallonga,
casat era amb la pubilla.
Teníem tres heretats,
tots dos descansats vivíem,
de continu tres criats
fins a la taula ens servien.
Un dilluns al dematí
en fou la desgràcia mia:
vàrem tenir tres pendències
amb un fadrí de la vila.
De raons vénen raons,
jo li vaig llevar la vida:
allí, al joc de pilota,
en fou la desgràcia mia.
Fadrí és fill de bona part,
de gent principal i rica;
manaren que em perseguís
el rei de nit i de dia.
Veient-me avorrit del món,
perseguit de la justícia,
aní amb En Roca Guinart,
si me'n vol en sa quadrilla.
Divuit anys vaig anar amb ell,
perseguint la mala vida;
jo li mirava els profits
i ell en a mi no me'ls mira.
Jo me'n vaig determinar
de fer-me cap de quadrilla;
jo me'n poso a llogar mossos:
cinquanta, tots en un dia.
Ja fórem cinquanta-i-dos,
jo i un company que tenia.
En el regne de València
m'encontrava sol un dia.
Trobant-me sense diners,
jo i la camarada mia,
anàrem en un hostal;
de diners, prou n'hi havia.
D'allí ens en vàrem portar
prop de quatre-centes lliures.
Acabats són els diners;
jo, a l'hostal, ja hi tornaria
Jo me'n vaig determinar
de tornar-hi sol un dia.
De tan lluny com veig l'hostessa:
—Teniu gent de mala vida?
—Bé n'hi ha haguda per mi:
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m'han robat tot quant tenia.
—Me'n dirà, senyora hostessa,
el lladre quin nom tenia?
—EI traïdor d'En Serrallonga,
llamp que li llevés la vida!
Jo penso de baix en baix:
"El que em desitges et vingui."
—Mestressa, comptem, comptem,
que jo anar-me'n voldria.
—Això val nou rals cabals,
que és una rodona lliura.
—Els nou rals, ja els heu vist prou,
mestressa; posar'ls podríeu
en el llibre dels perduts,
junt amb les nou-centes lliures.
A la taula hi ha dos mossos
que em miren com jo me'ls miro,
que ells en porten flabiols;
per cert, jo també en tenia.
Que si ells haguessin sonat
jo també sonat hauria.
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