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Enguany ja en fa
vintitrès,
i ens hem d'extirpar un
testicle
per no carregar tant pes.

Mare de Déu del Remei
vós que en sóu dels matrimonis
l´advocada amb més prestigi
digueu-nos què ens cobrarieu
per resoldre aquest litigi.

VELL 1

Beneïda Santa Tecla
ajudeu quatre vellets
que ja estem a preu de saldo
o us juro pels meus collons
que si no ens doneu respaldo
entraré a la catedral,
daré pel cul al mossèn
i el vostre braç incorrupte
me servirà per fer un caldo
més gustós que l'Avecrem!!!

VELL 2

Pepito, jo crec que enguany
t´has passat una miqueta...

VELL 1

És veritat. Caldo no,
Servirà per fer croquetes

VELL 2

I allò de "donar" al mossén?

VELL 1

Al mossén ja arribem tard.
Un dia t´ho explicaré...

VELL 2

I no pots explicar-m´ho ara?

Que no!
I mira que ets xafarder! (tri-li-ri-l·lisme)
Ja ho veieu, som quatre jaios
casats amb quatre floretes
(que si no fos per les tetes
jo diria que són paios)
VELL 1

Mireu-les quin goig que fan!
si és que totes són tan mones
que encara que no us ho sembli,
no són bèsties, són persones
Elles volen lo divorci,
Però naltros un favor...
Poder passar sense presses...
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VELLS

"Toda la noche, hassiendo el amort...
en el seisientos, hasiendo el amooooor..."
Atenció tarragonins,
pareu ben bé les aurelles
i sabreu d´aquí un moment
les trifulques i els turments
d'aquetes quatre parelles.
Només mos toca els collons
que malgrat el xapapote
o la invasió de l´Iraq
i les manifestacions,
l'enano aquell del bigote
se donés a tots pel sac
guanyant unes eleccions.

VELL 1

I si ja és prou lamentable
que alguns votin els Peperos
per la seva convicció,
encara fan molt més fàstic
aquells que també los voten
i després diuen que no.
Rieu força i disfruteu
prô no perdeu la memòria
perquè el que ha passat enguany
és un cagarro en la història.
I deu mil gràcies us dono
a tothom generalment.
I perdoneu nostres faltes
si per cas en res faltem. (Molt bé, xiquet!)

DIMONI 1

Naltros som los pidolaires
i l´infern mos ha enviat
per passar la barretina
que pagui tot Déu sagrat.

DIMONI 2

Mireu de ser generosos
i escureu-se la butxaca
que si en trobem de ronyosos
los embrutarem de caca.

VELL 1

Toca, Perón!
Mireu aqueix tros de dona,
i fixeu-vos quin pitral.
No em digueu que no s´assembla
a la Yola Berrocal!

VELL 1
No duu silicona als morros
com porta la genuïna.
Aquesta, com és més guarra,
se´n va ficar a la vagina.
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Per que no tocaves vores
I m´heu vas demanar tú...
que era una oferta molt bona
que feien al Currufú.
DAMA 1

Per culpa d'aquest capritx
se m´ha enxamplat la ranura
i cada cop que faig pix
té la mateixa textura
que el petroli del "Prestige"

VELL 1

Doncs contracta uns voluntaris
dels que sobren a Galícia...

DAMA 1

Aixó, sí! Que vinguin tots!
I que amb la seva manguera
me netegin la brutícia!

VELL 1

Mala bèstia! Pelandrusca!
Tant com per ella he gastat!
I em vol deixar sol, alcalde
sense un ral a la butxaca
vell, i trist, i divorciat…

BATLLE

Per què t´hi casaves, ruc
ara fes-te la punyeta.
No és pas que no t' ho hagués dit
que aqueta cagava dreta!!!

DAMA 1

VELL 1

Doncs sí, Nadal. Cago dreta.
(li ofereix el dit) Estira aquí, que veurás
la destrucció del planeta
que em pot sortir pel detràs
No estiri aquest dit, alcalde!
O desallotgi la zona,
que el Mallol ho va provar
i miri com va quedar
el Teatre Tarragona...
Va quedar com ara tú :
Una autèntica desferra,
i el que s'aguantava dret
ara arrossega pel terra.

DAMA 1
Prô el teatre restaurat
tornarà a oferir espectacle,
i a tú, vell matussalem,
no t'arregla ni un miracle.

VELL 1

Que sóc vell es veu prou bé
prô el rabo encara em respon
Aquest m'ho comprovarà
que em sembla que és maricon.

DAMA 1

Espera que jo t´ajudo
i li abaixo el pantalon

VELL 1

Toca, Perón!
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VELL 2

Fixeu-vos si ho tinc pelut,
ciutadans de Tarragona:
Casat amb 'questa bacona
que em fa la llei de l'embut
i de cardar...tururut

DAMA 2

Si tú vols carn de la bona
no serà d'aqueta xona.
Mal vell, no en tinguis cap dubte:
mantindré el cony incorrupte
com el braç de la patrona

VELL 2

Doncs faré com Florentino,
fitxar a cop de talonari.
Ja hai demanat un mostrari
per triar el millor txuminu.

DAMA 2

Jo voldria un Ronaldinho
perquè amb aquella boqueta
te fa una xurrupaeta
i li posa tant carinyu,
que només en dos segons
se m'empinen los mogrons.

DAMA 1

Què me'n dius del David Beckham?

DAMA 2

Deixa't estar de rossets.
A mi dona'm al mulato,
que quan duu els pantalons curts
se li marca un bon moniato

VELL 2

Coi, doncs si piques tan alt,
per què no el príncep reial?

DAMA 2

Perquè una no es despatarra
si no li agrada el percal,
i la sang blava no val
ni per fer-ne butifarra.

VELL 2

Tens raó, aqueixos Borbons
pateixen de masses tares.
Amb lo de la Infanta gran
van passar coses molt rares:
se creien que era un avort
i és que s'assemblava als pares

DAMA 2

I de l'hereu te diria
que és la seva obligació,
passar per la vicaria
per seguir la successió
al Trono de les Espanyes
i fotre a la dona banyes
com ha de fer un bon borbó.
Prô el Rei li va dir a Sofia:
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"este niño es un panoli,
yo no sé si pierde oli
o si es sólo un pichafría."
VELL 2

Venga, oblida la corona
i entrega't a mí com cal.
Si no, demano el divorci
amb la dispensa papal.
Doncs cuita, perquè no està
el Papa massa cristià.

DAMA 2

El pobre Joan Pau segon
Està com tú: cloc i piu
i ni s'entén lo que diu
per culpa del "parkinsón".
Pots fer una cosa, jaiot:
Saps que té una mà que balla?
Doncs li arrambes el virot
I encara et farà una palla.

VELL 2

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, Perón!
Lo dia que em vai casar
Que va ser amb aqueta dona
fóu com si m'hagueren fet
President del Barcelona.

VELL 3
Quan vai entrar dins del "club"
va ser meva la sorpresa:
Tenia un forat tan gran
que es menjava les compreses.

DAMA 3

Calla, jaio malasombra!
Jo sí que em vai espantar
quan tú te vas despullar
i te vai veure la sonda.
Tan me vai esgarrifar
que aquella nit vai pensar
d'ÿar "suicidat"...
Mira Dama, t'ho suplico
i em poso de genollons.
Només demano carinyu
i unes fregues als collons.

VELL 3
Només tenim en comú
que la merda no ens fa nosa,
i això demostra una cosa:
Que el carrer està brut com tú.
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Jo potser seré brutosa
però tú ets un vell ruïnós
com l'edifici asquerós
de la platja Savinosa.

DAMA 3

Que en lloc d'obrir-ho a la gent
i fer-hi una zona verda
s'ho vendran a un constructor
perquè hi foti una altra merda.
I a tú te tinc tan menyspreu
que em pixo en 'quet matrimoni
com se pixa el Berlusconi
al Parlament Europeu.

VELL 3

Toca, Perón!

Ai, estimats amics meus!
L'any passat vai 'nar a l'Havana
perquè volia tastar
lo de la palla cubana.
VELL 4
Prô em vai trobar aqueta bruixa
que me va fotre un mal d'ull.
I ara tinc dues morenes:
Aqueta i la del meu cul.
Perquè tú vas ser molt cruel,
que te va agafar el caprici
de fotrem per l'orifici
un "havano" del Fidel.

DAMA 4

Quan se vam conèixer a l'illa,
la que vau perdre fa uns anys,
va dim que aquí hi ha uns gegants
i jo semblava sa filla.
I amb aquesta excusa tonta
me vai deixar despullar
i em feia ballar un pasdoble
amb un lloro en 'questa mà,
prô ni amb tanta fantasia
ni amb remeis de santeria
el vell va poder trempar.
Calla berjaula, pendó!
No parlis de tal manera
o t'envio cap a Cuba
com l'avi de l'havanera.

VELL 4

I si xerres, digue-ho tot:
Que jo em vai treure el pijama
i que tú me vas llençar
el lloro aquí a l'entrecama.
I la bèstia d'animal
se veu que tenia gana
i me picava el pardal
com qui pica una campana.
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DAMA 4

Ja pots estar ben segur
que és la Llei d'Estrangeria
la que em va fer casar amb tú,
que el P.P. està molt feixista
i van escurçant la llista
perquè aquí no entri ningú.
Mireu si tinc mala sort
que volia fer carrera
treballant de cigarrera.
I just quan trobo un bon lloc,
tanquen la Tabacalera.

VELL 4

I perquè vols treballar
si estic carregat de duros?
que hai venut al Gil i Gil
un contrabando de puros.

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

Ai, mossèn! Es que els castristes
la volien fusellar,
i per salvar-li la vida
un munt me van fer pagar.

DAMA 4

Quina cosa més trolera!
Perquè els quartos, ves per on,
los vai guanyar al Malecón
treballant de jinetera!
Maldito mariconsssón!!!

VELL 4

Toca, Perón!

DAMA 3

Ai, ai, tristeta de mí!
Quina cremor més infecta
que em puja pel floricol!! (desmai)

DAMA 2

Cisca, va, engega el Plaseqta
que treu fum com l'Empetrol!

DAMA 1

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

VELL 1

No me cridis ni m'espentis
o et revento d'un carxot.
I ja pots posa'm denuncies
que als jutges tant los hi fot.
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VELL 2

Si senyor! Això! Atonyinem-les
que així entrarem a la roda
de marits maltractadors,
que diu que ara és tanta moda.

VELL 4

Si volem que això s'acabi,
la carretera és millor.
Les deixem allà la Mora
perquè les xafi un camió.

VELL 2

Anem a agafar un avión
I fotem el camp lluny d'elles
De l'aeroport sense nom
volarem a les Seychelles.

VELL 4

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

VELL 1

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

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

VELL 4

Per contar-li lo que diuen
les Dames dels capellans.
Han escampat que n'hi ha uns quants
que quan confessen canalla
en lloc d'escoltar els pecats
los hi volen fer una palla.
Això es fals. Aquí no passa.
Només als Estats Units.
Aquí la infància s'ho calla
que no són tan malparits.

RECTOR
Jo amb vós vindré, no sé uon,
que ja me direu qui són.
(Ball de les autoritats)

VELL 4

Aquí estan les que busquem...
No veu quina meravella?
Foten la mateixa angúnia
que la pròpia Ana Botella.
(MERDER GENERAL)
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RECTOR

Però què són aquests crits
i aquestes bregues insanes?
Sembleu el calvo cabrón
de les "Cronicas Marcianas"!

DAMA 1

Tot lo que diuen els vells
són mentides que s'inventen.
Si els volen llogar el govern
de lo bé que es complementen!

VELL 1

No és pas mentida si us dic
que aquest tros de gusarapa
només se renta el conill
quan fa una visita el Papa.

RECTOR

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

DAMA 4

Compañero Mossèn...

No vull sentir una paraula!
Per acabar aquest patir
resarem una novena
al verge i màrtir Gaudí.
RECTOR
Verge perquè no quilava
i era pur de cap a peus.
I màrtir, perquè és martiri
que et nomenin fill de Reus.

RECTOR

En el nom del pare, de la mare...
Altu, qui és aquesta negra?
Suposo que tú ets cristiana?

DAMA 4

Doncs no, que em va batejar
una santera cubana: Aioooo, ababaioooo
Això, balla, com els micos!
Així resen al seu déu
que ha de ser la viva imatge
del pobre Floquet de Neu.

RECTOR

Ja pots agraïr al Senyor
que no et foti una galeta
perquè ets del mateix color
que la Verge Moreneta.
Deixem a la comunista,
i la resta, va, resem...

DAMA 3

Es que som d'escola laica...

DAMA 2

...i de resar no en sabem.
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Òstia santa i òstia pura!
Ja veieu el resultat
de l'educació profana.
Mecagun la llibertat!
Sort que ara els governs de dretes
siguin de C.I.U o el P.P.
donen a escoles privades
la major part del caler.
I a la pública ni un euro
que és per pobres i immigrants.
Total, per fer de paletes
és molt millor ser ignorants.
RECTOR

A valtros, vells descreguts
que els doneu tant de martiri
us fotré a uns apartaments
just al mig del cementiri.
I a valtres, quan me traslladin
us portaré amb mí a Roma,
que al Vaticà ens calen putes
que tinguin el cony de goma.
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

Ai, collons! Si és l'Arquebisbe
Mossèn Martinez "Sistatx".
Què voleu de mí, Eminència:
Un favor? Una llicència?
Una mamada? Us la faig.
Gracies. Ja me l'ha pelada
aquella, la Martorell.
Sense els talons, just m'arriba
per pujar i baixar la pell.

RECTOR

BATLLE

Pel que vinc li explicaré:
Per contar-li les pendències
de gentussa del carrer
que diuen impertinències
de mí... i de vostè també
Són contribuents d'aquí
o estrangers que se les foten ?
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RECTOR

No, no, que són gent d'aquí.
Doncs anem, que aquestos voten.

BATLLE
(Ball)

RECTOR

Aquests són els matrimonis.
Que potser en coneix algun ?

BATLLE

No conec pas a ningú.

VELL 1

Senyor Batlle...
Què vol dir tant de xivarri?
A què ve a ser tant merder?
O es que celebreu l'aliança
dels de CIU amb el PP?
Si és així, fem un bon àpat
i convido a tot de gent:
Als constructors i empresaris,
també els presidents dels barris,
i als comerciants indecents.
I tranquils. Si és necessari
pagarà el contribuent.
Que voleu? Triar de carta?
O menú, cafè i licors?
Tinc de tot per deixar farta
la gent que m'ha fet favors.

BATLLE

(cantat) Tengo gambas, tengo chupitos
Tengo croquetas, tengo jamón.
Tengo chanchullos, tengo terrenos,
para hacer mucha especulación.
Honorarem sant Fernàndez
per haver-me convençut
de donar diners al Nàstic,
que no hi ha sant més barrut.
Tarragona està de festa.
Faré un cercavila gran
amb en Mallol fent el nano
i en Jordi Cendra el gegant.
I se'n fotrem d'aquells rucs
que van creure en bona gana
lo de que construirem
la marítima façana.
Ha! Ha! Ha!

VELL 1

Alcalde no estem per festes.

DAMA 1

Som l'única capital
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VELL 2

que suporta espanyolistes

DAMA 2

al govern municipal.

VELL 3

quanta raó el Ballesteros

DAMA 3

quan ja deia pel febrer

VELL 4

que votar al Nadal d'alcalde

DAMA 4

era com votar al P.P.

BATLLE

Ai! Collons, quina memòria.
Mossèn, per lo més sagrat,
ajudim, mecagun l'hòstia,
que els cabrons l'han encertat.

RECTOR

¿I si truques al Badia
perquè des del Port estant
els hi dispari un torpedo
d'aquells barcos de la OTAN?

BATLLE

No, que ho foten tot a terra.
No ha vist com queda l'Iraq?
Aniré a buscar al sargento
i que els doni a tots pel sac.
(Ball de les autoritats)

CIVIL

Hombre Nadal que ilusión !!!

BATLLE

Què tal estàs, maricón!

CIVIL

Pos mire, que estoy en vilo.
¿Le parece que el Aznar
ha nombrado un buen pupilo?

BATLLE

El Rajoy? Si és casi igual

CIVIL

Ah. Pos me deja tranquilo.
Es que me gusta ese estilo
de hijoputa pa mandar.

BATLLE

Bueno Blàsques, ponte firmes
Que vengo en plan oficial.

CIVIL

La Guardia Civil en pleno
a sus ordenes Nadal
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Pues resulta que la txusma
m'han armadu tal cacau
que jo, al principio, aguantaba,
però después m'hai cagau.
BATLLE
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 a mí esa gente
cada vez me dan mas asco.

BATLLE

Que té pondré una medalla
como el Fraga puso al Cascos.

CIVIL

Ai! los políticos de hoy
cuando os sale un entrabanco
usais las fuersas del orden
mas que en los tiempos de Franco.
(Ball de les autoritats)

CIVIL

Amo a ver: ¿Quien ha gritao
que Aznar és un asesino?

BATLLE

Blàsques, que això no ho han dit.
Ah! Coño! Que desatino!
Pos bueno, cambio de rollo.
Dejad de montar el pollo
en plan segregacionista,
que Catalunya és España
por derecho de conquista.
Que en eso el PP y el PSOE
piensan arsolutamente igual.
Y se pasan por el culo
lo que diga el Maragal.

CIVIL

Vosotros, viejos borrachos,
no sigais en ese plan
o me cargo a vuestros hijos
como hicieron con Sadan.
Y a vosotras, malas putas,
no os lo tomeis todo a guasa
o sus pego tal paliza
que no os conocen ni en casa.
Yo es que soy como el gobierno:
Superconstitucional,
y mi patria és esta España
bien unida en su total.
Y ni referéndun vasco
ni Estatuts de subnormal.
Aquí manda la derecha
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Españolo-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 bassa

CIVIL

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

BATLLE

A veure? Prova-ho amb mí.

CIVIL

Gilipolla! (Pausa)
Ah! Po zí.

BATLLE
(ball de les autoritats)
DAMA 1

TOTS

VELL 1

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

Espineta amb caragolins!!!

Toca, Perón!
(BALL I FINAL)

