
 
 

CORRANDES EN MARXA 
 
 
1 Nois, escolteu l’advertència  

per la renfe i governants:  

ja no ens queda paciència 

i ho direm amb quatre cants 

 

2 Que ja no sabem com dir-ho,  

que aquest tren va massa lent,  

amb el cotxe contamino 

i vaig més ràpid corrent 

 

3 Jo no vull dir paraulotes  

jo no vull ser una melona  

però no vull tardar quatre hores  

per anar a Barcelona 

 

4 Quan anem a Barcelona 

la RENFE mai ens sorprèn 

ens hi passem molta estona, 

és molt dur anar-hi amb tren! 

 

5 I parlant de la freqüència, 

passa un tren de tant en tant! 

Ens cal taaanta paciència 

que, senyors, és insultant! 

 

 

6 A nosaltres ens agrada  

poder viatjar amb el tren  

perquè ens porta amunt i avall 

i podem parlar amb la gent 

 

7 Cantarem amb alegria  

avui que som tanta gent  

ai, que lluitem cada dia  

perquè no ens fotin el tren 

 

8 Uns que si és en Santi Vila  

que si és en Santi Vivet  

però ara ja fa massa dies  

ai, que ens toquen el botet 

 

9 Fa dos anys vam començar  

la nostra reivindicació, 

mireu què hem aconseguit  

ja no ens tanquen l'estació! 

 

10 Quan som a l’estació 

nens, és que a això no hi ha 

dret! 

Hi volem calefacció 

que tots ens pelem de fred 
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11 I ara a Vic tothom en parla, 

fan obres a l'estació;  

després de tants anys s'adonen 

que aquí cal calefacció. 

 

12 Per anar de Tona a Roda  

molta estona hem esperat 

tot seria molt més fàcil 

amb horaris cadenciats 

 

13 La tarifa integrada 

a Osona nord volem! 

És que també ens agrada 

pagar “menus” si podem! 

 

14 I mai saps per quina via 

vindrà el collons de tren! 

Que això és una bogeria, 

que n’hi ha per perdre-hi el 

seny! 

 

15 Quan sortim de Torelló, 

Ai Déu meu! s’apaga el llum! 

I això no és pas el pitjor: 

que comença a sortir fum! 

 

16 I quan arriba a Manlleu 

aquest tren en fot un pet! 

Cadascú a casa seu: 

Ja us podeu menjar el bitllet! 

 

17 Però si tots empenyem fort 

potser arribarem a Vic. 

D’aquest mal no morirem 

si els hi fotem un bon crit! 

 

18 Que volem un tren millor 

i que tot això arregleu 

i molta més inversió: 

volem tren europeu! 


