Auca d'en Perot Rocaguinarda (1582-1635?)
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Que va ser deu anys o més cap de brot dels bandolers
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1. Bona gent tots, escolteu
una auca que no té preu.

25. En Perot era espigat,
amb bigoti refilat.

2. L'auca d'en Rocaguinarda,
un bandoler d'avantguarda.

26. Vestia mitges vermelles
i penjolls a les orelles.

3. Pernejant i un xic encès
vingué al món al Lluçanés.

27. Duia capa de pastor,
i la xarpa en un cantó.

4. Al mas de Rocaguinarda,
que avui fa certa basarda,

28. Al barret, com a detall,
duia plomes com un gall.

5. perquè està a mig ensorrar,
prop del poble d'Oristà.

29. Quan calia s'amagava
i ningú deia ni fava.

6. En Perot de ben petit
saltava com un cabrit.

30. Com que feia alguns favors
no tenia delators.

7. De gran, amb el seu germà,
la masia abandonà.

31. Molt sovint i per escrit,
s'atrevia a treure pit

8. Tot deixant boscos endins
la Mercè de Pecanins.

32. amenaçant el rival
de voler fer-li molt mal.

9. Va passar un quant temps a Vic
i aviat va fer-se amic

33. El duc de Monteleon
l'empaitava per mig món.

10. d'en Roqueta i l'Alboquers,
dos nyerros com el que més.

34. Mai no el va poder atrapar
i en Perot fins se'n burlà

11. I va jugar-se la pell,
pel baró de Taradell,

35. quan va entrar a Vic triomfal
presentant-se al Mercadal.

12. en Carles Vilademany,
que el blindava a clau i pany.

36. Dels lloctinents que tenia
a prop seu de nit i dia

13. Pels cadells jugaven fort
els Cuixart i en Trucafort.

37. despuntava en Barceló,
en Roqueta i en Gascó

14. Així l'any 1602,
en Perot, brau com un ós,

38. i molts altres bandolers
com en Roca i l'Alboquers,

15. va assaltar, el molt animal,
el palau episcopal,

39. «L'Escolà de Polinyà»,
a qui van decapitar.

16. on vivia el Cadell gros,
que era el bisbe d'aquell tros.

40. I algun més com en Janot,
que també se'n va anar al pot.

17. Davant de tal embolic
la Unió es va crear a Vic.

41. A la Conca, amb en Morell,
varen assetjar un castell.

18. Per perseguir els bandolers
a les ordres d'en Sellers.

42. El del senyor de Biure
perquè no els deixava viure.

19. A en Perot, cap de quadrilla,
li van llegir la cartilla.

43. En tornar veié una estona
el rector de Vallfogona,

20. Per resposta, l'espingarda
va prendre en Rocaguinarda.

44. que li féu aquell sonet
on se li treu el bonet.

21. I va passar a ser un corcó
per a la Santa Unió.

45. En Cervantes al «Quixot»
també parla d'en Perot.

22. Tot brandant el pedrenyal
era el rei del camí ral.

46. I fins i tot Verdaguer
el descriu la mar de bé.

23. El temien els soldats
i moltes autoritats.

47. Aquest bandoler famós
a Nàpols va tocar el dos

24. “A carn, a carn!” era el crit
que bramava enfellonit.

48. com a capità, indultat,
i aquesta auca s'ha acabat.
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