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Aquet ja fa vintidós.

Ball de Dames i Vells 2002

Pues que te la mengi un
gos.

VELL 1

VELL 2

Mare de Déu del Remei
A vós ens encomanem,
doncs sabem que sóu entesa
en temes de casament.
Beneïda Sta. Tecla,
far que guia a Tarragona...
Vinga, collons, ves al gra!

VELL 1
Doncs que si no ens foteu cas,
no us voldrem més de patrona!!! (emprenyat)
Fa massa anys que arrosseguem
aquetes pesades creus.
Si hi ha mal rollo, digueu-ho
i anem a resar a Sant Pere,
que està aquí al costat, a Reus.
Som quatre pobres vellets
aquest és el nostre sino.
I quan veig una fadrina
la passió no la domino...
Sóc vell, però tinc encara
un gran... "Corassón latino"!!!

VELLS
DAMA 1

"Corassón latino, de sangre bullente cagada en la piel ..." (Cantada per tots els vells amb
coreografia)

Corassóns latinos? Ha!
Si desde que me vai casar,
que no me sento el txumino!!!

VELL 1
Si us provoquem un somriure
explicant nostres disputes,
almenus oblidareu
que la ciutat on vivim
és una casa de putes.
Tarragona està enmerdada
des del Serrallo al Pallol
forats, obres, cagarades
i aquells fums de la "Empetrol".
Quan no quedi on foradar
perquè no hi haurà subsòl,
potser hauràn de 'na fer un parking
a dins del cul del Mallol!!!
Benvolguts tarragonins
pareu ben bé les aurelles
i escolteu amb atenció
lo dolent i lo pitjor
d´aquetes quatre parelles.I deu mil gràcies us dono
a tothom generalment
que perdoneu nostres faltes
si per cas en res faltem. (Molt bé, xiquet!)
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DIMONI 1

Si algú dels presents no sap
què cony fotem els dimonis,
sapigueu que en aquest sac
hi ha el sopar els matrimonis

DIMONI 2
Així doncs, no sigueu rates
i esquitxeu bona propina,
que si no, ens traiem la txorra
i us mullem els peus d'orina

VELL 1

VELL 1

DAMA 1

VELL 1

DAMA 1

TOCA PERON!!!!

Amics meus no em puc queixar
ja sabia on me ficava.
Senyors meus, quina epopeia
Sabia que amb qui em casava
era la Betty, la feia
Es que ets tan bona persona
que aniràs de pet al cel.
És ben cert. Era lletjona.
Però és que ara sóc model.
No xiqueta, no t' engresquis,
ni t'enfilis com un mico.
És veritat. Eres lletja
però és que ara ets lletja i pico.
És culpa teva, mal vell.
Voleu conèixer la broma?
Doncs que per estalvià’s calers
me va fer estirar la pell
a la Industria de la Goma.

VELL 1

No sé de què cony te queixes
T'han deixat les tetes altes...

DAMA 1

...però m´han estirat tant,
que els mugrons són a les galtes!!

VELL 1

BATLLE

DAMA 1

VELL 1

Mala bèstia! Maleïda!
Tant com tinc m'ha fet gastar
I ara que l'he restaurada
Senyor batlle!
Se'm voldria divorciar!
Per què t'hi casaves, ruc!
Ara fes-te la punyeta!
No és pas que no t'ho hagués dit,
que aqueta...cagava dreta!
Enguany, Nadal, vai molt fluixa
de rajolí en rajolí:
Com penses que les enganxen
les pedres del Francolí?
No li facis cas, Alcalde,
que del cap no està gens bé.
Vol gravar porno casero
per vendre'l a Més TV!!
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DAMA 1

Doncs sí. Vull fer pel.lis porno
però amb la Sílvia Petit.
Prefereixo un tros de dona
que no un nap escarransit...
I si vull un home jove
serà el Mohamed VIè
que ara vol Ceuta i Melilla.
Mal que mal, si no la té,
que em mengi la pepitilla!!!

VELL 1

Que sóc vell se veu prou bé
pero aixó encara em funciona.
Vosté ho podrà comprovar
que fa pinta de bacona.

DAMA 1

Vagi amb cuidado, estimada
o s´hi quedarà enganxada.

VELL 1

TOCA PERON!!!!

VELL 2

Mireu-se la meva dona
i digueu-me si és normal.
Creu que si és així de fèia
és perquè té sang reial!
Tot lo dia vol cardar
i a mí el pardal no m´aguanta.
Diu que vol parir tants fills
com el conill de la Infanta.

DAMA 2

Si en res m'assemblo a la Infanta
no es per lo fet de criar,
és que tens la tita tonta
com la del Maritxalar.
Sempre me diu lo mateix:
"Tú a casa a fregar bé el terra
que jo me faré un porret
com l'Enrique d´Anglaterra".

VELL 2

DAMA 2

VELL 2

No sé pas de que te queixes
Tenim un pis de bandera
gracies a lo que guanyaves
als bars de la carretera.
Jo ja m´hagués conformat
en un pis molt més petit,
com la filla de l´Aznar
al mig centre de Madrit.
No veu veure els esponsoris?
Va ser amb tant boato i brillo
que allò semblava la boda
de la filla del Caudillo.
Ves-te'n'hi a viure a Madrit!,
que canviaré de senyora.
Ja li tinc un ull fotut
a una que és regidora.
Tan li fa si és del Pepé
i tant alta com els nanus.
Vull lligar amb la Martorell,
àlias "tacones lejanus".
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DAMA 2

VELL 2

Qualsevol dona que et lliguis
li agafaran cagarrines
perquè ets com l'Spiderman:
Tens els ous amb teranyines.
Mireu-se la meva Dama
quina llufa s´ha fotut.
De tant pudenta que n´era
m´ha fet perdre la salut.

DAMA 2

Així t´ofeguis, banyut

VELL 2

TOCA PERON!!!!

VELL 3

Companys, Salam Aleikum!

VELL 1

VELL 3

Que collons dius, bocabruta?
Així'ns, vestit de patum
i amb una pudor a pixum
que se sent desde Calcuta

Us fai saber, ciutadans
que ens hem fet mahometans;
A Salou, l´estiu passat,
vam baixar per fer un bocata
i vam fer bona amistat
amb un tal Mohamed Atta
que ens va convertir a tots dos
en la religió del moro.

DAMA 3

Tenia un virot grandiós
i dos collons com un toro!
Va dir que d´aquí a ben poc,
segons diu la profecia,
aqueta ciutat seria
una subseu del Marroc.
I no està fora de lloc
que 'nem ficant-nos al dia

DAMA1

I on és aquet passarell?
Porta´l que li faig la pell!

VELL 3

Va dir que 'nava a fer un vol
i mai més no ha aparegut

DAMA 3

VELL 3

DAMA 3

VELL 3

Com enyoro aquell flaviol
que em dava tant de consol
aquí a la part del pelut!

Doncs vés a buscar al Mallol
que li agrada tot ben brut!

Tant malament està el paio
que vol 'nar a viure a la Mora
i a mi em vol tancar al Serrallo
d'okupa amb 4 senyores
Si t´agrada l´aviram
i al galliner vols ser el rei
no et queda un altre remei
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que convertir-te a l´Islam.
Cada nit podràs muntar
amb una burra diferent!

DAMA 3

VELL 3

No et facis tant el valent.
Te penses que ets un sultan
que te montes numeritus
i et marejes a l´instant
Quan puges als caballitus. (gest de muntar/follar)

Calla! Mosca collonera!
No expliquis intimitats.
Lo important per la ciutat
és el futur que ens espera.
Quan serà? Ningú no ho sap,
La bruja Lola ho ignora!
Prô us ho podeu fotre al cap:
Tarragona serà mora!
Ja veureu com ens visita
tota la cort del Rei Fad
quan fotem la gran Mesquita
En comptes del Camp de Mart
Ho he parlat amb el Nadal...

NADAL

DAMA 3

...i ho trobo sensacional!
Una condició, no obstant
us posa l´Ajuntament:
Que sota del monument
s´hi foti un pàrquing gegant!

Prou de pàrquings i moracos
Jo no puc més i me´n vai
Marxo amb uns ianqui s molt macos
Que vai coneixer... "por ai"
Si fa ja setmanes varies
que em reservo l´entrecuix ...
és perquè busquen becàries
la Casablanca, pel Bush!

VELL 3

TOCA PERON!!!!

VELL 4

Companys meus, quina desgràcia!
La Dama no em fot ni cas.
Jo que li vai al darrera
per donar-la pel detràs.

DAMA 4

Es que tú em vols encular
de la forma més salvatge
I això no t'ho deixo fer
si no em pagues el peatge.
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VELL 4

Si hai de pagar, vai de putes
que el matrimoni és un timo.
Almenus no van tan brutes
i no els hi hai de dir "T'estimo".

DAMA 4

Doncs jo ara cobro per tot,
i a ningú no fai rebaixa.
Cobro hasta per respirar
igual que fan a la Caixa.
Vull guanyar-me uns calerets
per quan obrin el casino.
Disfruto tant apostant
que hasta en les calces m'orino.

VELL 4

N'estic fins el cademunt!
Només fem que discutir!
Semblem de Riudoms i Reus
barallant-nos pel Gaudí.

DAMA 4

Doncs si vols que hi hagi pau,
paga, i anirem al catre.
Sense calers no hi ha res
com al Fòrum dosmilquatre.

VELL 4

De quartos te'n donaré
quan cobri una obra merdosa
d'uns apartaments que hai fet
a la platja Savinosa.

RECTOR

Dius que guanyes, i ets molt ric.
I encara m'has de pagar
les set pessetes i mitja
del dia que et vai casar.

VELL 4

Mossèn, que ara tot va amb Euros.
Si vol li fai un taló
i li porto allà on és sempre :
als bàters de la estació.

DAMA 4

No el cregui, senyor rector
que no es persona sincera.
Sempre diu que pagarà
amb lo que surt de l'ullera.

VELL 4

DAMA 3

DAMA 1

TOCA PERON!!!!

Ai, ai, tristeta de mi!
Que me cremen tots los baixos! (desmai)

Ara ja estareu contents
De tot lo dany que heu causat!
Cisquera! Tu! Va! Belluga't!
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No et quedis aquí plantat.

VELL 1

VELL 2

VELL 3

VELL 2

VELL 4

VELL 1

Tu a mí no m'alces la veu,
I menus davant dels altres.
(a)Viam si t'hauré de cascar
fins que te petin les galtes.

Si senyor! Això! Maltrectem-les!
Dos castanyots ben donats.
D'aquí que un jutge ens condemni
ja serem morts i enterrats.

Si es tracta d'acabar amb elles,
jo sé d'una religió
que les enterra de cames
i... piedra que te crió.

Fotem el camp. Ben lluny d'elles,
prô no agafem l'Euromet,
que si de cas descarrila
no vull morir jovenet.

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

Per arreglar aquest conflicte
com més aviat, molt millor.
Tú, que ta mare era monja,
vés a parlar amb lo rector

VELL 4
Tranquils, que tinc influrencies
entres els cercles clericals,
perquè pixo aigua beneita
i cago ciris pasquals.
Déu vós guard, senyor rector.

RECTOR

VELL 4

RECTOR

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

Per contar-li les pendencies
de dones difamadores.
Diuen que a Vostra Eminència
no li agraden les senyores.

A mí? No. Vull dir...Què diuen!?
Prô no saben que als mossens
Ens plauen tots los catòlics:
siguin dones, vells ...o nens?
Jo amb vós vindré, no sé uon,
que ja me direu qui són.
............................................................................(Ball de les autoritats)
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VELL 4
Aquí estan les que busquem...
Oi que semblen dolces nines?
Doncs no s'enganyi, Martines,
són putes com les gallines.
.....................................................(MERDER GENERAL)........................................

RECTOR

DAMA 1

VELL 1

RECTOR

VELL 3

Prô què ve a ser aquest xivarri?
Aquest merder general? !
Això més que uns matrimonis
sembla un ple municipal!

Tot lo que diuen els vells
són mentides, Eminència.
Lo autèntic de veritat
és que tenen impotència.
No és impotència, fulera!
No diguis coses tan falses,
que és la pudor que em destrempa
just quan tú te treus les calses.
Ja n'hi ha prou de virolència
que no sóu pas musulmans !
Si fóssiu moros, o negres,
prô fillets ! Sóu catalans !

Mossèn...

RECTOR
No vull sentir una paraula!
Per acabar aquest merder
resarem una novena
a Escribà de Balaguer.
Que el cabron aquell ja ho deia:
Davant d'un conflicte greu,
familia que resa unida
no la separa ni Déu.
En el nom del Pare, del fill....

VELL 3

Aserajé, ja dejé
Dejebe tude jebere sebiunouba..... (Aginollat)

RECTOR

Altu, insensat! Tu què reses?

VELL 3

Es que m'hai fet musulmà.

RECTOR

I de l'hòstia que t'arrio
no te reconeix ni Alà.

VELL 3

Jo puc creure en lo que vulgui
que en credus hi ha llibertat.

Ball de Dames i Vells 2002

9 de 14

RECTOR
Guaita el savi morumussa!
Això és el que t'has pensat!
Tenim ministres de l'Opus,
fem classes de religió,
i els fidels, potser no venen
quan fem la Missa Major,
prô se casen, se bategen
i hasta fan la camunió.
Quan no ens deixen fer la nostra
montem varius enrenous,
i als que manen, tots de dretes,
se'ls hi encongeixen els ous.
Fa tants segles que funciona,
i el negoci dóna tant,
que no ens fan por quatre moros
d'aquests que venen nedant.
I ara, si vols, Mojamet,
resa de cara a la Meca,
que així que se t'alci el cul
de deixo l'ullera seca.
I de valtrus n'estic fart,
i estic tip de Tarragona.
Sóu pagerols, provincians,
alonsos, gent de segona.
Tan de bo arribi el trasllat
i me'n vagi a Barcelona.
Ara vaig a denunciar-vos,
no perquè em doni la gana,
sinó perquè el clero, sempre,
està al costat del que mana.
..............................................................................(Ball de les autoritats)

BATLLE

RECTOR

BATLLE

RECTOR

Eminència d'on sortiu
amb 'queta carona ufana?
No, m'ho digueu. Vós veniu
d'allí de La Riojana.

Vinc de la tele, ximplet.
Aquella que és del Badia.
Tinc un programa de dia
Com el de la Mari Pau Huguet.
Allí me puc pintar els morros.
I posar-me coloret.

Doncs ja em dirà quan el passen
que últimament vaig restret.
Pel que vinc li explicaré:
Per contar-li les pendències
de gentussa del carrer
que diuen impertinències
De mí... i de vostè també
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BATLLE

RECTOR

BATLLE

A mí qui pot criticarme
dels actes que estem montant?
Si amb l'Operassión del Trumfu
hasta hi hem sortit guanyant.
Ni canten com la Txanoa,
ni ballen com lo Bisbal.
Prô reneguen com la Rosa
i d'aquí vet tot lo mal.

Nem, que sabran com les gasta
el cabronàs del Nadal.
...........................................................................................................(Ball)

RECTOR

Aquests són els matrimonis.
Que potser en coneix algun ?

BATLLE

No conec pas a ningú.

VELL 1

Senyor Batlle...

BATLLE

Prou! Collons!. Que hi hagi ordre!
o em surt el fatxa integral.
Sabeu el Le Pen i el Haider?
Doncs aquí se'n diu Nadal.
De que us queixeu, si els impostos
que pagueu amb tant de fàstic
els destinem a grans obres
com ara...no sé...el Nàstic.
Estem fent gran Tarragona
construint com animals,
Prô si hasta he fet arreglar-me
a mida el Pla General.
Ja estic fart de vells borratxos
que a la nit monten follón.
Una cosa són les Festes
i una altra és el "botellón".
I tú, vell, no ets funcionari?
Doncs estiguet calladet
o faig ús del decretassu
i et foto al carrer de pet
I les dones a la cuina
o a fer "corte y confección"
que és la nova assignatura
de la llei d'educación.
No em toqueu el voraviu
o us foto a l'Ave, a fer vies.
que amb els accidents que hi ha
no dureu ni quatre dies

VELL 1

Alcalde no siguis mec
que no està la Convergència
en el seu millor moment
per 'nar amb aqueta exigència.
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DAMA 1

VELL 2

Sau juntat amb el Pepé
que són la dreta espanyola
i us tenen gafats pels ous
pel cul i per la titola.

El Pujolet toca el dos.
Els d'Unió fotent la vara,
i el candidat, l'Artur Mas
que no el coneix ni sa mare.

DAMA 2

Pel què fa a la seu d'aquí
ningú gosa obrir la boca
perquè te tenen més por
que als de la Kale Borroka.

VELL 3

Pensa que dins del partit
i ha gent que no et pot ni veure
i esperen que d'aquí poc
fotis el camp i arreveure.

DAMA 3

Ademés, tens un rival:
el sociata Ballesteros,
més jove i guapo que tú
i amb un bulto de torero.

VELL 4

Ja has fet tot lo que has volgut;
Pàrquins, construccions, espoli.
I has gobernat la ciutat
com qui juga al Monopoli.

DAMA 4

BATLLE

RECTOR

BATLLE

Si l'Aznar diu que ara ho deixa
i també ho deixa el Pujol
deixa-ho, que seràs més savi
si et dediques a fer d'avi
i duus el net al futbol.

Ai! Mossèn, que em desconcerten.
Enguany no m'han insultat
però m'han dit que em jubili
i em sento més humiliat.

Com pot un home com tú
quedar com una desferra
quan has tingut dos collons
per acollir en 'questa terra
als militars de l'OTÀN
i els seus portavions de guerra!?

Mossèn, té raó. Sóc fort.
O si no ho sóc, ho aparento.
Bé, miri, per si de cas
me'n vai a buscar al sargentu.
.......................................................................(Ball de les autoritats)

CIVIL

Hombre Nadal que ilusión !!!
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BATLLE

Què tal estàs, maricón!

CIVIL

Salam Aleikoum,habibi!

BATLLE

CIVIL

BATLLE

CIVIL

BATLLE

Tú tambien con la cansión?

Que coño canción ni leches!
Después de tanto estudiar
para parlà "Catalino"
me vuelven a reciclar
pa loh moroh clandestinoh.

Bueno Blàsques, ponte firmes
Que vengo en plan ofissial.

La Guardia Civil en pleno
a sus ordenes Nadal

Pues resulta que la txusma
me han armadu tal cacau
que jo, al principio, aguantaba,
però después m'hai cagau.
I m'hai dicho: Crida al Blàsques
que como és asin de xulo
a los vells les da escarmiento
i a les Dames... por el culo.

CIVIL

Ai, Nadal, que no te enteras!
Hay alguno de ilegal?
De okupa? De batasuno?
Pos así és gente normal.

BATLLE

Blàsques, suda la camisa
como tu amígo Camacho
y demuéstrale a la pàtria
que tu sí que eres un macho. (prement-li els ous)

CIVIL

Ma tocao en lo mas fuerte:
Mi España y mis "destacaos".
Vamos Nadal, "que la muerte
ya ronda por los sembraos".

BATLLE

Coño, Blàsques, que rapsoda!...
y que pasado de moda.
........................................................................(Ball de les autoritats)

CIVIL

Muy buenas.¿A quien cojones
Tengo que partir la cara?

BATLLE

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

CIVIL

Señoras y caballeros
préstenme mucha atención
me llaman Blasques "el duro"
porque cuando me sulfuro
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pos mira, soy un cabrón! (emprenyat)
Me han dicho que montais pollos,
y aquí, de bronca, ninguna!
Joder, que por mucho menos
se ha cerrado a Batasuna!

BATLLE

Vinga Blàsques, dales canya.
Y a este el doble, per mamón,
que me debe aún la paga
que me da de comissión.

CIVIL
Vosotros, viejos borrachos,
sus meteré en un barril
y us mandaré pal Estrecho
con destino "Perejil".
Allà, a vivir con las cabras.
Vigilar Ceuta y Melilla.
Y de paso, que algún moro
sus dé por la rabadilla.
Y a vosotras, calentorras,
pa Nigeria en un avión
que allí a las malas mujeres
les cortan el mejillón.
Yo es que soy como los yanquis:
Me gusta la Paz Mundial,
pero si alguien me protesta,
éste ya me cae mal.
Y le hago tragar mas bombas
que cargos tiene el Nadal.
Aquí manda la derecha
española o catalana,
y solo queda de rojo
el color de mi almorrana.
Ahora todos pa casa
Y despejadme la zona.

BATLLE

Bravo Blàsques, Tarragona
Ya vuelve a ser una basa
Con un poco de bravura,
de talento y guante blanco
la siudat volverà a sert
como en los tiempos de Franco.

CIVIL

Qué coño! En aquellos tiempos
la izquierda metia vara,
pero ahora no protestan
ni cagándote en su cara.
...................................................................................(ball de les autoritats)
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DAMA 1

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

TOTS

Espineta amb caragolins!!!

VELL 1

Toca, Perón!
(BALL I FINAL)

