
És la que fa vint-i.ú,
i si veus que no t'agrada,
doncs collons, escriu-ho tu Ball de Dames i Vells 2001

VELL 1

VELL 1

VELL 1

Mare de Déu del Remei ,
vós que esteu tot l'any tancada
allí dins la catedral,
intercediu per nosaltres
i que s'acabi el desastre
de la vida marital.

Adorada Santa Tecla,
estudieu nostres pregàries
i anirem a missa d'onze
tot i que no creiem gaire.

Benvolguts tarragonins
pareu tots ben bé l'aurella
i escoltareu lo que passa
a aquetes quatre parelles.

Som quatre pobres vellets
que ja no aguantem la barra
de les nostres joves Dames,
a quina de més bandarra.

Són iguals que la ciutat
amb forats a banda i banda
i aquest té profunditat
com el pàrquing de la Rambla

Aqueta se'n va dels baixos
com passa al carrer Fortuny.
Prô allí s'escorre la terra
i ella se corre amb el puny.

Aqueta quan fa la fenya
diu que te deix enfonsat
com el Fortí de la Reina
que el fotran avall aviat.

I aqueta és com un ministre
o un diputat convergent,
que et xupa tot lo que és aigua
igual que el transvasament.

Són falses com els de Menta
l'empresa que fa forats
i que de restes romanes
diu que aquí mai n'han trobat.

Recordeu que de promesos
tot era fer-se petons? (als jaios. Ells afirmen)
Doncs un cop fet lo casori
se van girar com mitjons.

 

DAMA 1 
Tu has canviat, jaio decrèpit!
Només cal mirâ't la cara.
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Naltros seguim jovenetes
i mones com la Tamara.

 

TOTES No cambié, no cambié, no cambié

 

VELL 1 

 

Vet aquí nostres penúries
que en poc temps us contarem.
I deu-mil gràcies us dono
a tothom generalment
que perdoneu nostres faltes
si per cas en res faltem.

 

DIMONI 1
Els dimonis recollim
els calers amb molta cura,
i això que som temporers
amb un contracte bassura.

 

DIMONI 2

 

 

Jo, com que sóc immigrant
no tinc papers ni contracte.
Tant aquí com a l'infern
me donen pel cul a l'acte.

 

VELL 1 

 

Toca Peron.

 

VELL 1

 

Ja em tornen a faltar quartos
i se'ls gasta aqueta guarra
a les cabines de porno
del xep-xop, la molt bandarra.

Donat que me xurrimangues,
ja t'ho podries gastar
en sabons i en palanganes,
que amb (a)queta pudor que fas
se m'enretiren les ganes.

 

 

DAMA 1 
Per això no em rento, prenda!
No vull perdre la fortor
que t'arronsa i te destrempa
quan véns per fê'm (puaj!)... un petó.

*Si el teu missil volgués guerra
disparant-me a l'entrecuix,
la merda no el deixaria
igual que l'escut del Bush.

*VERSOT CANVIAT A PARTIR DE L'11-9-2001. DIU AIXÍ:

Si el teu rabu suïcida
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se'm llencés contra la txona,
la merda l'aturaria.
No com les torres bessones.

 

 

VELL 1 
¿I perquè mai te despulles
davant del teu maridet?
Només te faria fotos
per posâ-les a Internet.

 

 

DAMA 1

 

Perquè vull sortir a la tele
que surt la Sílvia Petit.
Vull un programa com ella
que tinc més volum de pit.

I tu, jaio, ni t'apropis,
perquè si vull ser famosa
no puc sortir a les revistes
al costat d'una babosa.

 

 

VELL 1

 

No l'ha sentit senyor batlle?
Que no la sent com desbarra?
Ara se vol fer famosa
i a mi em fa la botifarra.

 

BATLLE

 

Perquè t´hi casaves, ruc.
Ara, fes-te la punyeta...
No és pas que no t´ho hagués dit,
que aqueta, cagava dreta!!!

 

DAMA 1

 

Doncs mira, si cago dreta
de segur que vai a to
amb la pròpia Tarragona
que està més bruta que jo.

Que si obres, que la brossa,
que ara una casa s'esquerda...
Si vau ser "escombra de plata"
ara l'escombra és de merda.

 

 

VELL 1

 

Doncs millor. Així no passeges,
i un cop a casa tancada
t'embatumaré el baix ventre
amb oli de pinyolada.

 

DAMA 1

 

 Fuig! que si la Villalobos,
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ens descobreix i s'embala
a mi em precinta la figa
i a tu et crema la cigala.

Prô què dic! Si no funciones,
que no se t'aguanta recta!
Tens els baixos més inútils
que l'alarma del Plaseqta.

 

VELL 1

 

Potser el meu pardal no vola
però cova uns ous molt grans.
I si no s'ho creu, senyora,
toqui-me'ls que són gegants.

 

DAMA 1

 

Prô dona! No sigui llorda!
Vagi's a rentar les mans!

 

VELL 1

 

Toca Peron!
-----------------------------

 

VELL 2

 

Mireu-se la meva Dama!
A que és bonica, senyor?
Doncs no me deix que m'acosti
perquè diu que fai pudor.

 

DAMA 2

 

Oi que vas votar que sí
amb els de l'Ajuntament
de posar la cimentera
all als barris de ponent?

Doncs per aquell vot tan brut
ara no tens les mans netes
per això no pots tocâ'm
ni el cul, ni el cony, ni les tetes.

 

VELL 2

 

D'allò se'n diu "Molí d'Àrids"
i no contamina, mona!

 

DAMA 2 

 

Per això ho foten als barris
i ben lluny de Tarragona.

 

VELL 2

 

Oblida't de cimenteres.
Que se les mengi el Mallol.
Tinc aquí una xemeneia
que treu fum com l'Empetrol.

 

DAMA 2
No em facis més propaganda
d'aquest petardo espatllat,
quan sabem per les revistes
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com són les polles marxistes
dels cubanos despullats.

Ai, nenes! quin bé de Déu
que li penja a aquell balsero. (les Dames xisclen!!!)
I això que no us hai parlat
de lo amunt que té el trasero.

 

VELL 2 
Prô si l'Elián és un nen!
No em diguis que ets pederasta?!

 

 

DAMA 2

 

Parlava del Dínio, burro,
que té uns collons que se'ls gasta.

 

VELL 2
Mira Dama, ja n'hi ha prou,
que en tinc plena la bufeta!
Ara et portaré a Salou
que d'allà ningú no es mou
ni amb les bombes de la ETA.

*O et duré a l'Afganistan,
que allí tapen a les dones,
i segons els talibans,
no es veu ni un pèl de la xona.

*VERSOT CANVIAT A PARTIR DE L'11-9-2001. DIU AIXÍ:

O et duré a l'Afganistan,
que tal com està el planeta,
el país dels talibans
se n'anirà a fer punyetes.

 

DAMA 2 

 

Jo no em moc de Tarragona,
perquè estem totes pendents
que arribi un barco de l'OTAN
ple de marínes calents.

Si estan aquí, tot s'ho gasten
en productes importats:
en Coca-coles, Mac Donals
en Nike, en Levis gastats,
però a naltros se regalen
els condons plens i lligats.

 

VELL 2 

 

M'estàs obligant a fer
igual que el Raúl Navarro.
De dia, governador,
i de nit, directe al marro
amb unes putetes russes
que l'han fet saltar del carro.

 

DAMA 2

 

Però que no sóc prou clara?
Tu a mi no em fotràs cap clau,
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perquè et sortiré més cara
que el preu total del Palau,
i mira si són babaus
que encara no el saben ara.

 

VELL 2

 

Toca, Peron.

------

 

VELL 3
Ve't aquí la meva dona,
alta, bruna, tendra, mona!
I en canvi, quan la morreges
és aspra com la llimona.

Me li diuen "La Repsol",
pels fums que té, i perquè és alta.
Quan me li poso al detràs
sóc tan petit, que el meu nas
li arriba just a les galtes.

 

DAMA 3
Ves! A l'alçada del cul
com els regidors del ple
que no volen treure el quadro
penjat del Felip Vè.

Mira, jaio, ets tant ruïnós
que no et vull ni dins del catre.
Per mí estàs més acabat
que el Fòrum del dos-mil quatre.

Ets vell, estàs arrugat
i sues, i fas pudor.
Pinochet al teu costat
sembla un nen de comunió.

 

VELL 3 

 

Doncs si a la teva saliva
que té gust de llimoneta
li ajuntem suor de jaio
i ho llancem a la probeta,
quan estigui remenat
li fotem una palleta
i el patentem per les festes
amb el nom de "La Tecleta".

 

DAMA 3

 

Amb tu no vull fer negocis
que lo nostro s'ha acabat.
Si no puc tindre el divorci,
obtindré ...la viudetat.

Perquè seguir al teu costat
és com enterrâ'm en vida,
que no em puc tranquilitzar
ni amb porros d'aqueta mida. (senyala una gran mida)

 

VELL 3 
Quan un home se n'afarta
és el moment de dir: Prou!

Ball de Dames i Vells 2001

6 de 17



Com el ministre Cañete
que tot ho arregla amb els ous.

Ets boja com una vaca.
Pestil· lent com un tocino.
Tens legionel·la a la cara
i toxines al txumino.

Prô estem casats per l'església
i vull seguir combregant.
Que als divorciats, en lloc d'hòsties
els hi donen salfuman.

 

DAMA 3
Doncs si vols seguir catòlic,
t'és ben fàcil el remei,
que amb quartos, segur que et volen
de membre de l'Opus Dei.

I a mi deixa'm arreglada
amb dos o tres-cents milions,
que vull intentar lligar-me
al Felipe de Borbón.

Com que també sóc plebeia,
i d'alçada som iguals,
oblidarà a la Noruega
i em fotrà un polvo reial.

 

VELL 3

 

Toca Peron !

-------------

 

VELL 4 

 

Encabat de comprovar
que aquí tothom se baralla
us volem comunicar
que aqueta xiqueta i jo..
estem esperant canalla!!! (ELLA EMBARASSADA. TOTS: Ah! Si?)

 

DAMA 4

 

Sort de la meva inventiva!!!
Dóna gràcies al Red Bull,
que et vai embotir pel cul
una bona lavativa!

Tal com van fer al Boris Bécker,
ĺ alemany que juga al tenis,
li vaig treure a xarrupades
aquell suc que surt del penis

Vai ´nar corrents a la cunya
vai 'gafar una cubitera
hi vai escupir el que duia, (Jaaaatxuf!)
i a dintre de la nevera !

 

VELL 4
Cada nit s´enxarrancava,
i amb el cul ben inclinat
dins del trau jo li endinyava
un cubitu inseminat.
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No hauràs llançat a ĺ aigüera
els cubitus que han sobrat?
Mira que et denuncio
per crims a la humanitat!

Ets pitjor que el Milosèvitx,
el serbi aquell tan cabron,
perquè ell matava a centenes
però tu has matat milions
futurs nens dels meus collons.

 

DAMA 4

 

No pateixis, poca-pena..
Ni un de sol se n´ha perdut
Hai posat tots los cubitos
als gots del vostre vermut.

 

VELL 1 

 

Ja deia jo que al meu got
hi corrien culleretes...

 

VELL 4 

 

No que te l'has fotut tot?
Doncs salut, i a fer punyetes.

 

DAMA 4

 

Quan el nen tingui l'edat
'nirà a una escola privada
que la Generalitat
la té més subvencionada.

 

VELL 4

 

No caldrà que vagi a escola
amb els quartos que hai guanyat
destrossant la Savinosa
fotent xalets adosats.

 

Rector 

 

Dius que guanyes, i ets molt ric.
I en canvi, no hi ha manera
que em tornis tots los calers
que vai posar a Gestcartera.

 

Vell 4 

 

Prô no pateixi, Arquebisbe,
que el Pepé hi està emmerdat.
Treuran calers de les arques,
pagaran i... cas tancat.
No veu que a l'Anna Botella,
també té el cul esquitxat. (Tocant el cul a la Dama)

 

Dama 4 
Treu la mà del meu darrere
que aquí dins no hi trobaràs
els milions del Gestcartera.

Lo nostro ha estat un fracàs, ,
però si hai de ser sincera,
convivint al teu costat
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m'he adonat ...que sóc bollera.

 

VELL 4 

 

Toca Peron!

--------

 

DAMA 3

 

Ai, ai, tristeta de mi!
Quina basca que m'agafa!!!

 

DAMA 1 

 

Això és el conyac d'aquí! (senyalant algun bar d'aprop)
Que no sigui de garrafa...

 

DAMA 2

 

Cisca! Corre a la farmàcia
i porta trenta ansiolítics.

 

DAMA 4 

 

I si em demanen recepta?
Que ara estan molt tiquis..míquics.

 

DAMA 1

 

Ara ja estareu contents
De tot lo dany que hau causat.
Sisquera tu, va, belluga't!
No et quedis aquí plantat.

 

VELL 1

 

Si em tornes a alçar la veu,
te fotaré una galeta
que a virulent no me guanyen
ni els capullos de la ETA.

 

VELL 2

 

Sí senyor ! Això ! Maltractem-les !
Lo millor que podem fer!
Que si ens porten a cal jutge
són deu minuts i al carrer.
Després robem el sumari
i aquí s'acaba el merder.

 

VELL 3

 

Se tracta d'acabar amb elles,
i ha de ser definitiu.
D'un navajassu o d'un tiru
d'aquells del Port Esportiu.

 

VELL 2 
Marxem lluny d'aquetes porques !
'Nem-s'en a Holanda en avión
que si els gais volem respecte
és el millor lloc del món.
Què me'n dieu?

 

VELLS 

 

...Maricón?
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VELL 4

 

De deixar les dones soles,
això si que no ho faré.
Ves quin guany hi trobaríem
deixar casa i 'nar a lloguer.

 

VELL 1

 

Per arreglar aquest conflicte
com més aviat millor.
Tu, que ta mare era monja,
ves a parlar amb el Rector.

 

VELL 4

 

Tranquils que tinc influrències
entre els cercles clericals,
perquè pixo aigua beneita
i cago ciris pasquals.

Déu vós guard, senyor rector...

 

RECTOR

 

Benvingut aquí sigueu.
Ja em direu a aquetes hores
Que és allò que desitgeu.

 

VELL 4

 

Per contâ-li les pendències
d'unes dones dissol·lutes
que van dient que el bisbat
és una casa de putes.

 

RECTOR

 

Això és que ens han espiat!
Seran filles de.....Maria!
Jo amb vós vindré, no se on.
Si per cas, feu-me de guia.
(ball)
----------

 

VELL 4

 

Aquí hi ha les que busquem...

No que les veu broncejades?
Semblen morenes, torrades...
Doncs, no, mossèn. És ronyeta.
Sota la merda són blanques
igual que la Moreneta.

(MERDER GENERAL)

 

RECTOR 

 

Què ve a ser aquest guirigall?
Quina imatge feu més trista!
Ja sembleu la gent de l'Ebre
quan veuen algun ministre.

 

DAMA 1

 

Lo dels jaios són mentides...
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com les del Banc Europeu
que diuen que l'Euro puja,
i ni el més burro s'ho creu.

 

VELL 1

 

No parlis d'economia
que et falten moltes lliçons.
Li dic "Juguem a la borsa ?",
i em fot patada als collons.

 

DAMA 1 

 

Tu no em vas dir quina bossa
i jo vai jugar a futbol.

 

VELL 1

 

I jo, de l'hòstia que et foto
t'abaixo el colesterol!

 

RECTOR
 

Ja n'hi ha prou de virolència
que no sou pas immigrants!
Si fóssiu moros, o negres,
prô fillets! Sóu catalans!

Ja ho va dir la Ferrussola
i el jaio aquell...el Barrera:
"Al país hi ha tant de moro
que això sembla una pastera".

Tot això s'ha d'aturar!
Cada cop hi ha més morenos.
Los gegants de la ciutat
amb cent cinquanta anys lo menus,
i la mescla cultural
sempre porta a desenfrenus.

Tornarem a ser patriòtics!
Fora l'estranger gandul!
Catalunya serà blanca
hasta del forat del cul.

 

 

DAMA 1  Doncs hi ha mossens de parròquies
que acullen els immigrants.

 

RECTOR

 

Perquè aquests són anarquistes
disfressats de capellans.

Són els mateixos que bramen
"No a la globalització"!!!
i estan allà, amb tots els pobres
sense guants ni protecció.
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Jo segueixo la doctrina
que va dir Nostro Senyor:
"Els pobres hi seran sempre,
en canvi servidora, no".

 

 

VELL 1 

 

Podem parlar de lo nostro?

 

RECTOR

 

No tindreu mai el divorci,
que el matrimoni és sagrat.
Tret de si sou arquebisbes
que amb tres dies, arreglat.

VELL 4 Que potser ho diu pel Milingu?

 

RECTOR

 

Per ton pare, desgraciat!

I ara vaig a denunciar-vos,
no perquè em doni la gana,
sinó perquè el clero, sempre,
està al costat del que mana.

(ball)

 

BATLLE

 

Ai, collons, si és l´Arquebisbe!
I doncs ? Que patiu d'estrès?

 

RECTOR

 

Se'n recorda de la mòmia
del Papa Joan vintitrès
que van treure a fer una volta?

 

BATLLE

 

Sí! Que fort!

 

RECTOR

 

Això no és res.
Ara diu que els feligresos
han 'gafat tanta afició
que criden tots: "mòmia, mòmia !"
quan surt el Papa al balcó.

Pel que vinc li explicaré.
Per contar-li les pendències
de gentussa del carrer
que diuen impertinències
de mi... I de vostè també.

 

BATLLE

 

Són contribuents d'aquí
o estrangers que se les foten?
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RECTOR No, no, que són gent d'aquí.

 

BATLLE

 

Doncs anem, que aquestos voten.

(BALL)

(Els jaios i les Dames s'esgarrapen i s'estiren els cabells)

 

BATLLE

 

Què cony vol dir aquest xivarri?!
Què és aqueta patatera?
M'esteu fent perdre més temps
que en sessions del Parlament
que me salto a la torera.

 

VELL 1

 

Senyor batlle...

 

BATLLE

 

Silenci!, putes bacones!
I jaios buscarraons !
Comporteu-vos amb respecte
o fai disparar els canons.

No sabeu amb qui parleu?
i el què hai fet per Tarragona?
Si ja té raó el Fernandes:
No es pot ser bona persona.

Hai declarat Patrimoni
una ruïna de ciutat,
hai fet pàrquings, auditoris
i el Nàstic, per mi ha pujat.

 

TOTS (Cantant)
Nàstic, Nàstic. Som els bububobs!

 

BATLLE
I us hai pujat el cadastre
i els impostos especials
i com m'ho pagueu, sapastres?!
Com me tracteu, animals?

Ai! Senyor! Si sóc un sant
i aquest és el meu destí.
No em passaran al davant
ni els de Reus amb en Gaudí.

 

RECTOR

 

Sant, Sant, Sant és el Nadal
rei dels orinals....

 

BATLLE 

 

Sant Miguel, com la cervesa!
Vull ser el patró de la zona.
Veniu i beseu-me els peus
que us beneiré la xona.
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VELL 1

 

Para el carro, Nadalet.
Ja n'hi ha prou de santeria.

 

DAMA 1

 

Només parles i promets,
i no has soterrat la via.

 

VELL 2

 

Pensa, alcalde presumit
que no has fet tan bé la fenya...

 

DAMA 2 

 

quan te volen fotre a terra
el fortinet de la reina.

 

VELL 3

 

Tu no vols 'nar al Parlament
perquè estàs cagat de por...

 

DAMA 3

 

... perquè et puguin passar comptes
per tanta especulació.

 

VELL 4

 

Veuràs quan giri la truita
i governi en Maragall!

 

DAMA 4

 

Si ara ets una tromba d'aigua
després seràs un gargall ( Tots escupen jaatxuf!)

 

BATLLE

 

La xusma escup als que manen!
Digui'm què hai de fer, Mossèn!?

 

RECTOR 

 

Resistir, perquè si guanyen
per naltros serà l'infern.

Tu fixa't el Berlusconi
i altres governants mundials
com solucionen conflictes
contra elements radicals:

Policia, policia i policia,
blava o verda, tan se val,
policia, policia, policia,
els Mossos, la Nacional.

 

BATLLE 

 

Policia, policia, policia,

 

RECTOR

 

Crida la municipal!!!!
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BATLLE

 

Ai, mossèn! Què més voldria,
però ho tenim malament.
Els urbanus ni vigilen
l'entrada a l'Ajuntament.
Prô ho fa una agència privada
que paga, naturalment,
el ruc del contribuent.

 

RECTOR

 

Espabila, que ens ataquen.
N'hi ha un que ja té una pedra. (jaio cremant una xina)

 

BATLLE

 

Mossèn, vai a buscar el Blasques
ans no marxin del Saavedra.

(BALL)
----------------------------------------

 

CIVIL

 

¡Hombre Nadal! Que ilusión!!!

 

BATLLE

 

¡Què tal estàs, maricon!

 

CIVIL

 

 ¿Como ves la "integració"
del cuerpo a la catalana ? (fent un tomb)
El assul de nostra terra
y el verde de nuestra España.

 

BATLLE

 

Bueno Blasques, ponte firmes
que vengo en plan oficial.

 

CIVIL

 

La Guardia Civil en pleno
a sus órdenes, Nadal!

 

BATLLE

 

Pues resulta que la chusma
me han armau tal cacau,
que yo, al principio, aguantava,
pero despues m'hai cagau.

I hai dicho: la solusión
és usar la fuerza bruta,
i com que tu ets un cabrón
fas callar aquets fills de puta.

 

CIVIL

 

Si yo disfruto, Nadal,
pero es que estoy saturao.
Tanta carga policial,
de uniforme o de infiltrao
me estan dejando agotao.
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BATLLE

 

Va Blasques! Y estos cocones
que t'ha dao Nostro Senyor?

 

CIVIL

 

Está bien, pego tres hostias
dos tiros y s'acabó.

Que los políticos de hoy
cuando os sale un entrabanco
usais las fuersas del orden
más que en los tiempos de Franco.

(BALL)

 

CIVIL

 

Muy buenas. ¿A quién cojones
tengo que partir la cara?

 

BATLLE

 

Blasques! Que hay periodistas!
No seas tan ...pichabrava.

 

CIVIL

 

Tranqui, Nadal, que hay censura!
No te digo que el Pepé
és como la dictadura
del Paquito, en cielo esté.

*Vamos a ver, gilipollas:
no juguéis con vuestra suerte
que os envio con los yanquis
y allí sí hay pena de muerte.

*Pa que el Bush use la silla
y os cueza como cebollas
solo falta que el Piqué
vuelva a chuparle la polla.

*VERSOTS CANVIATS A PARTIR DE L'11-9-2001.

(La Dama 2 li arria un bossasso al Guàrdia Civil)

Quien ha sido el que me ha dao?
Quien és el hijo de perra????

 

TOTS (cantant) Bin Laden. Ohó Bin Laden!

 

CIVIL

 

Si le descubro, sus juro
que le declaro la guerra.

Que a chulo a mi no me ganan
ni moros ni americanos.
Y soy capaz de matar
hasta a mis propios hermanos.

Pero es que no hay suficiente
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con esa Universidá?
Si al marginar a una vieja
que no usaba el català,
al Rector y a sus compinches
la juez se los va a follar.

Que aquí manda la derecha,
española o catalana,
y solo queda de rojo
el color de mi almorrana

Y ahora todos pa casa
Y despejadme la zona

 

BATLLE 

 

Bravo Blasques Tarragona
ya vuelve a ser una bassa!!!

 

CIVIL

 

Coño, los tarragoninos
mira que sois gente rara
porque aquí nadie protesta
ni cagándote en su cara.

 

BATLLE

 

Es que és nuestro tarannán.

 

CIVIL

 

Y así os va, con tanto "seni"!
Anda, tira, catalán! (fotent-li collejas)

 

BATLLE

 

Seny, eh? seny. Ai!..."seni, no, eh?, ai!...)
---------------------------

 

DAMA 1

 

Santa Tecla Gloriosa,
mare dels Tarragonins?,
Què tenim avui per dinar/sopar?

 

TOTS

 

Espineta amb caragolins!!!

 

 

VELL 1 

 

Toca, Perón!
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