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Aqueta fa
vint-i-quatre !
Obre'm les galtes del
cul que t'oferiré teatre.

VELL 1

Mare de Déu del Remei,
vós que en sou dels matrimonis
l'advocatessa més justa,
doneu un copet de mà
a aqueix pobre ciutadà
de la ciutat més Augusta!!!!
Beneïda Santa Tecla...
davant de vós m'aginollo,
damunt d'aquetes llambordes...!!!!

DAMA 1

Per què muntes tant de pollo?
Te faràs malbé les cordes!!!
Fa massa anys que no em fan cas...
Que no sigui que són sordes!!!

VELL 1

Som quatre pobres vellets
prô aqueta raó no quita
que no estiguem preocupats
si el matrimoni no ens pita....

VELLS

No ens pita, pita geeeens (cançó de Coca-Cola)

DAMES

La pepitilla ho seeent.

DAMA 1

Què significa, querido?

VELL 1

Sigue el dictado... de tu marido!!!

DAMES

Vaaa!!!
Benvolguts conciutadans
Pareu tots ben bé l'aurella,
Tarragona estava neta
i feta una meravella.
Recordeu quan vam guanyar
l'escombra de plata aquella...?

VELL 1

En canvi ara ho tenen tot
ben marrano i ben cotxino
per 'xò enguany se donaran
un cagarro de platino!!!
Però tranquils, ciutadans,
diu que ara anirem tant bé
que ha guanyat lo Zapatero
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i ha fet fora els del PP...
De manera fulminant,
va treure els soldats d'Iraq.
Però el que no s'entèn tant
és que els torni a dar pel sac
fotent-los a Afganistan.
Prô parlem de Tarragona
que és el tema que ens ocupa.
Enguany tenim un nou bisbe
i potser ens vigila amb lupa...
VELL 3

Ja farà la vista grossa
si aquella negra li xupa...

Si algun regidor es molesta
sigui currante o gandul,
aviam...amb tot lo carinyo...
prô que li donin pel cul.
VELL 1
I deu mil gràcies us dono
a tothom generalment
que perdoneu nostres faltes,
si , per cas, en res faltem. (Molt bé, xiquet!)

DIMONI 1

Los dimonis recollim
los calers amb molta cura,
i això que som temporers
amb un contracte bassura.

DIMONI 2

Així doncs, no sigueu rates
o aquests de Dames i Vells
buidaran los seus budells
sobre les vostres sabates.

VELL 1

Toca, Perón!
A què deu ser el que tu tens
que me fa perdre els sentits?
Aquets ulls? Aqueta boca?
O aquets pèls que tens als pits
que et fan semblar la Pantoca?

VELL 1

DAMA 1

Que tinquis pèl ja m'agrada
perquè te vei més sensual.
Vols dir que els morros que et pengen
aquí baix, a l'engonal,
no són bosses colloneres ?
Que no siguis transexual...
Transexual, dius? Desgraciat!!!
Jo sóc dona i ben sencera.
Ets tu el que estàs desviat!
No em deix depilar a la cera
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ni del devant ni el detràs...
I m'hai fixat com babeges
quan ve el cobrador del gas...

VELL 1

Jo és que sóc metrosexual
com el Fiscal Fungairinyo.
Me miro documentals
i tant me fot on l'endinyo....
Com deia l'Antonio Gala
cun tal que hi hagi carinyo
tant se val si té cigala...
Doncs jo ja estic farta d'hòmens.
Ara busco una bandarra
que me munti al seu camió
i em tracti com a una guarra.

DAMA 1
Que me mengi los mogrons
i de plaer em torni boja...
Després ja em cosiré el cony
allà baix, a la Creu Roja...
VELL 1

Prô que no saps que és tancat?
No en tens ni idea de res!
Sempre serà molt millor
que anar al CAP Joan vint-i-tres
i enxampar alguna infecció...

DAMA 1

Jo el que vull és divorciâ'm
i trobar una bona amiga.
Aniríem al Bar Quet
i ens fotríem un suquet
fet d'almeques i de figues.

VELL 1

Porfi, ajudi'm, senyor Batlle...
Només busca l'ocasió
d'aconseguir lo divorci
per robar-me la pensió.

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

No fill meu...enguany no cago,
per aixó, busca el Mallol...
Fa una caca tant infecta
que quan va al bàter tot sol
se posa en marxa el Plaseqta
i es pensen que és la Repsol
I tu vell, deixa'm tranquil·la,
que estic cansada de vells
que els hi pengen les aulives
a l'alçada dels turmells.

VELL 1

Que sóc vell és d'evidència,
prô trempo com un coet!
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DAMA 1

Potser alguna voluntària
vol mesurar-li el paquet...?

VELL 1

NO!!!
Que me la toqui aquest paio
que abans m'ha picat l'ullet!

DAMA 1

Ai, sí seràs maricon!

VELL 1

NO!!!
Que me la toqui aquest paio
que abans m'ha picat l'ullet!

VELL 1

Doncs mira..

Toca, Perón!

Des que estic amb 'queta bruixa
ni cardo quan puja el Nàstic.
Diu que tinc la tita fluixa
i que la llet li fa fàstic.
VELL 2
Potser hauré d'anar al Seguro
a buscar un remei que ho curi,
que allí no em cobren ni un duro
perquè la trempera em duri.

Ai, jaio, que ets més ronyós
que els empresaris del CEPTA.
Si vols, per dos euros, dos,
te faré jo la recepta.
DAMA 2
Quan m'ensenyis los pebrots
d'un tall te'ls arrancaré,
com han fet amb los ninots
d'allà al Portal del Roser.

VELL 2

Ja veieu si és mala béstia
i com me vol enredar.
Gasta més quartos que el Fòrum
i tampoc sé de què va.
Doncs vai de què ja no aguanto
aquest matrimoni il·lògic,
i t'enviaré a la merda
com han fet al pla hidrològic.

DAMA 2
Ja pots fer com los murcianos:
Si vols aigua, pa regar,
munta un acte de protesta
que així tremparà l'Aznar.

DAMA 1

Doncs saps que te dic, pendó,
que això ja passa de mida.
Me'n vai amb aquest jaiot
a "La casa de tu vida". (canvi de parella)
Totes les Dames són feies
i fan tanta acatipén
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que s'hi acosta menos gent
que a les urnes europeies.

DAMA 2

Fes lo que et doni la gana
perquè jo m'hai decidit
que me torno llesbiana
i me'n vai amb 'queta al llit.

DAMA 1 i 2

Bulleria, bulleria,
tortillas de noche y dia... (cançó Bisbal)

VELL 2

Mireu-se la meva exdona
quina llufa s'ha fotut.
De tant pudenta com era
m'ha fet perdre la salut.

DAMA 2

Així t´ofeguis, banyut!

VELL 2

Toca, Perón!
Mireu-se aquest tros de Dama.
Sabeu d'on cony l'hai portat?
De Rússia, d'un bar de tites
que m'havien recomanat.

VELL 3

Tinc un cosí mallorquí
que em va dir: si vols guarrilles,
vés a Moscú, al "Rasputín",
que allí diu que hi va sovint
el president de ses Illes.
Calla, jaio malparit.
De la merda que portaves
no sabies ni on estaves.
Diu Moscou, i era Madrid!

DAMA 3
Va ser en la festa privada
que organitzava el Ronaldo.
I allí, el Beckam en persona
me va llepar tot lo caldo.

VELL 3

DAMA 3

Això va ser a Tarragona!
Tu duies calces de plàstic
i alguns jugadors del Nàstic,
celebrant lo de segona,
van desprecinta't la txona.
Perquè tu me fas angúnia
i no me saps fer xalar.
Faré com l'Infanta Elena
que diu que es vol separar
d'aquell ninot poca-pena
que se diu Marichalar.

Text Dames i vells 2004

6 de 17

VELL 3

DAMA 3

VELL 3

¿Vols que et presenti un ninot
ros i llarg com un Sant Pau,
que del cap se fot vermell
i els ous se li tornen blaus? (tocant-se els ous)
Ros, vermell, i amb els ulls blaus ?
No me siguis embustero.
De què has de conèixer tu
lo Pep Fèlix Ballesteros?
No te deia el socialista.
Parlava dels meus collons
Ja n'hi ha prou, que m'atabales.
Viure amb tu és com un malson.
Me sento com la Part Alta
dissenyada pel Raul Font.

DAMA 3

VELL 3

Ara em cànvies de sentit,
Ara surts per on s'entrava.
Mira, vell, saps lo que et dic,
si vols remullar la fava,
des d'avui, el Casc Antic (tocant-se el cony)
te cobrarà zona blava.

Toca, Perón!

Amics, mireu quina Dama
que hai comprat a preu de saldo.
Era barata, per negra,
prô m'ha sortit un petardo.
VELL 4
Diu que és afroamericana
com aquella que té el Bush,
I quan veu un moro mussa
li pessiga l'entrecuix.

Calla, vell. Si estic amb tu
és per viure en 'queta terra,
perquè així porto el control
dels nostres barcos de guerra.

DAMA 4

Per cert, estic encantada
de com ens rep la ciutat.
Tots els comerciants babegen
per servir els nostres soldats.
I tú, jaio, no em provoquis
o te facturo a l'Iraq.
Que et segrestin los xiïtes
i que te tallin lo cap.
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Calla, ianqui desgraciada,
que tens la ment criminal.
Fixeu-vos si està embossada
que l'anomeno, a vegades,
carretera nacional.
VELL 4

Cada cop que anem al llit
me fa disfressar de moro
i ella es vesteix de soldat.
Però si no estic al lloro
me la pela d'immediat
com si me fes un expoli…

DAMA 4

I no me penso aturar
fins que te surti petroli

VELL 4

Encabat me tira fotos
despullat i emmanillat,
i diu que es posa calenta
si em fot la pipa al forat.
Prô com vols fotre'm calenta
veient lo teu cacauet?
Te fai fotos per penjâ-les
a una plana d'Internet.

DAMA 4
Que amb los quartos que me dones
no tinc ni sostenidors
i m'aguanto les mamelles
amb la corretja del gos.

VELL 4

Tranquil·la, faré uns xalets
que aviat m'hauran enriquit.
Un bon lloc, diu en Nadal,
és a l'espai natural
del costat de Tamarit.

RECTOR

Diu que aviat seràs molt ric.
Perquè encara m'has de pagar
les set pessetes i mitja
del dia que et vai casar?

VELL 4

Ai, Mossèn! La nova Llotja
del Serrallo ens ha arruïnat.
Sort que cobriran els deutes
les arques de la ciutat.

DAMA 4

Si serà barrut, el jaio ?
Diu troles i així no paga.
Embustero com l'Acebes
i patètic com lo Fraga.

VELL 4

Toca, Perón!

DAMA 3

Ai, ai, tristeta de mí!
Que em moro, com la Carmina!!! (desmai)
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DAMA 2

Ja li ha agafat un bajón!
Cisqueta! Una papelina!
(Li fan ensumar un paperet i es revifa)

DAMA 1

Ara ja estareu contents
de tot lo dany que heu causat!
Sisquera! Tu! Va! Belluga't!
No et quedis aquí plantat. (li fot mastegots)

VELL 1

Ai! Ai, uix!
Esteu veient el maltracte?
Doncs me van dir allà als Jutjats
que la Llei no té constància
de marits atonyinats.

VELL 2

Jo, quan li pego a n'aqueta,
me surt sempre amb la denúncia,
prô me fai l'arrepentit,
i la burra, va, i renúncia.

VELL 4

Si volem que això s'acabi,
enviem-les al Sudan,
que allí maten a destaju
mentres toquen el tam-tam.

VELL 2

Pos ara se m'acudix,
per 'cabar-les de matar,
de portar-les a nadar
allí al pantano de Flix.

VELL 3

Fotem lo camp naltros quatre.
Deixem aquetes guineus
i fugim a un lloc exòtic,
entre salvatges... a Reus!

VELL 2

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 influrències
entres els cercles clericals,
perquè pixo aigua beneita
i cago ciris pasquals.
Déu vós guard, senyor rector.

RECTOR

Ho sento, prô no tinc temps.

VELL 4

Si només serà una estona,
mossèn Martínez Sistach (tx)
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RECTOR

Que no, collons, que me'n vaig
d'Arquebisbe a Barcelona!

VELL 4

És que hi ha unes... feministes...
...que també són lesbianes...
...que només fan que avortar...
I volen ser capellanes.

RECTOR

Ui! Per aquí no passo.
Jo amb vós vindré, no sé uon,
que ja me direu qui són.
(Ball de les autoritats)

VELL 4

Aquí estan les que busquem...
Oju, mossèn! Semblen nenes,
però en el fons són més guarres
que la Carmen de Mairena.
(MERDER GENERAL)

RECTOR

Però què és aquest cacau
i aquetes paraules brutes?
Sembleu polítics d'Unió
cada cop que van de putes

DAMA 1

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

VELL 1

No és pas mentida si us dic
que aquest trosset de bollera
només se renta el conill
un cop l'any, per primavera.
Atureu aquetes boques!
Sóc a punt de fotre el camp,
i així que arribi el nou bisbe
no vull sentir ni un sol bram.

RECTOR

Vull que trobi Tarragona
realment com lo que és:
Avorrida, provinciana,
...i podrida de calers.
Per cert, li hai de dar les claus
de les portes diocesanes :
La Catedral, lo Palau,
I el bar de la Riojana...

PUJOL

Ja sóc aquí!

RECTOR

Pujol!

PUJOL

Martínes!
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RECTOR

Per fí! (Es fonen en un morreig. Música de Glòria!)

Ai, Pujolet, vés per on.
Benvingut a Tarragona!
Aquí et deixo aquest marron
que jo marxo a Barcelona.
RECTOR

Adéu siau, tarragonins.
No ploreu, ni tingueu pena,
que sempre us recordaré
quan estiri la cadena. (fa que marxa, però torna)
Per cert, amb la Martorell...
(Tots els fan callar i marxa)

PUJOL

Queridísimos hermanos...

DAMA 1

A què parla? En espanyol?

És que a l'Opus sóc Don Jaime,
prô aquí sóc Jaume Pujol.
M'ha nomenat Arquebisbe
el mateix Papa en persona.
Me va dir: Puuuyol...mmmmeno
Aaaaara...isbe....Taaa...ra...ona.
I aquí sóc jo per salvar-vos.
Per mostrar-vos el camínu.
Tinc la llum que us fa de guia,
tinc veritat i harmonia,
i tinc un catxo pepinu.
PUJOL

Comencem com fem a l'Opus
que segreguem les escoles.
Les nenes van amb les neeenes
i els nens van amb les titoles. (separa les parelles gais)
Déu ens ha donat el sexe
perquè tinguéssim canalla.
No per fornicar entre iguals
ni perquè ens matem a palles.
Us parlo per experiència,
que quan era al seminari,
allí els capellans s'ho féiem
però tots dins de l'armari.

DAMA 1

Que calor, que calor…
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I pel que fa a l'adopció,
és pecat, que ho ha dit Roma.
La infància és quelcom preciós,
i en un centre religiós
un xiquet se pot fer un home.
O dos.

PUJOL

Si hasta al vostre Ajuntament
se va votar la proposta
de celebrar l'orgull gai,
i aqueta fou la resposta:
Els de CiU i els del PP
van dir que NO, tots en colla.
I això que alguns regidors
s'han menjat més d'una polla.
La família és home i dona,
i estan fets per procrear…

DAMA 2

I los capellans i monges?
…Ui que tard! Me n'hai d'anar.

DAMA 1

BATLLE

Ara vai a denunciar-vos,
no perquè em doni la gana,
sino perquè el clero, sempre,
està al costat del que mana.
(Ball de les autoritats)

Collons ! Lo nou Arquebisbe !
Benvingut, Mossèn Pujol.
Potser us cal alguna cosa?
Putes, drogues, alcohol…?
Gràcies. Ja tinc de tot.
M'ho porten de contraban
uns bons catòlics, com són
els confrares de la Sang.

PUJOL
Pel que vinc li explicaré:
Per contar-li les pendències
de gentussa del carrer
que diuen impertinències.

BATLLE

Són contribuents d'aquí
o estrangers que se les foten ?

PUJOL

Jo crec que són gent d'aquí
Doncs anem, que aquestos voten.

BATLLE
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(Ball)
PUJOL

'Quetos són los matrimonis
Que potser en coneix algun?

BATLLE

No en conec pas a ningú

VELL 1

Senyor Batlle...
A callar! Que sou la pesta !
A tu sí que te tinc vist.
Te recordo d'una festa
a la sauna del meu pis
que tinc allà la Floresta.
M'ha dit lo nou Arquebisbe
que sou com lo tripartit,
que es veu que tothom hi entra
sense corbata, i a dit:
Republicans, comunistes,
negres, moros i invertits.
Si em toqueu lo que no sona
faré com l'Ariel Sharon:
A l'entorn de Tarragona
fotré el mur més alt del món
perquè no entri cap cabrón
i no en surti cap vacona.
I això anirà de valent.
No és promesa d'eleccions
com la façana del tren
que em rapampinfla els collons.

BATLLE

Si hi ha cap queixa o problema
teniu l'Ajuntament nou.
Allí a l'OMAC, feu l'instància
que ens ho passarem pels ous.
Ja sé que tots teniu ganes
que plegui, com el Pujol,
però el jaio va cagar-la
quan va deixar un hereu sol.
Jo en tinc dos, com les pilotes :
Són l'Aregiu i el Vallvé.
Al primer li diuen "nazi"
per la mala llet que té,
i a mí és lo què més m'agrada,
perquè és com jo, baladrer.
I el Vallvé, doncs per fer riure,
perquè, total, és d'Unió.
El fotem picant timbales
i així ja té distracció.
I ara, tothom cap a casa
Perquè ho diu l'autoritat.
Jo dicto, mano i ordeno
que per això m'hau votat.
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VELL 1

Però com pots fer-te el xulo
quan has fet tantes cagades

DAMA 1

Potser vols que et fem memòria
de lo de Terres Cavades ?

VELL 2

El teu gos, l'Àngel Fernàndez,
Aquell que "era" regidor...

DAMA 2

...tenia xanxullos varios
amb son germà constructor !

BATLLE

Ai, collons ! Jo no ho sabia.
Com que no sóc xafardera...
A més, són quatre casetes
per la pobra classe obrera.

VELL 3

Has d'anar al psicoanalista
perquè estàs malalt, Nadal!!

DAMA 3

Lo teu vici per les obres
t'ha tornat "totxo-sexual"!!

VELL 4

Tu, els Fernàndez, Garcia,
aquell senador, el Badia,
i tants d'altres constructors…

DAMA 4

…sereu recordats per sempre
com uns...

TOTS

...ES-PE-CU-LA-DORS!!

BATLLE

Això és fals! Això és mentida !!
Vai encarregar uns informes
que me'ls van fer tots a mida.

TOTS

Grrrrrrr! (Vells i Dames fan el gos)

BATLLE

Mossèn, per lo més sagrat,
ajudi'm a posâ-hi ordre,
que els cabrons l'han encertat.

PUJOL

Pel poc que fins ara hai vist
sembla que tens un bon quadre:
Estàs més penjat que Crist,
que ell només tenia dos lladres.
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BATLLE

Mecagun amb les sotanes!
Jo que tant us hai donat!
Que es fa la Setmana Santa
amb diners de la ciutat.
(Ball de les autoritats)

PUJOL

Si vols fer callar la gent
fes vindre la policia.

BATLLE

A quina? Els municipals
no puc perquè tots m'odien.

PUJOL

I els Mossos, que són neutrals?

BATLLE

I una merda! No heu sentit
que aquetos només se mouen
quan ho mana el tripartit?
Buaaaa! Buaaaa! (es posa a somicar)

PUJOL

Nadal, prou, que te la vento.
Anem a buscar al sargentu
que aquell sí que és malparit.

CIVIL

Atenta la compañía!
Llega el alcalde Nadal!

BATLLE

Que se pongan todos firmes
igual que tengo el pardal!

CIVIL

¿Que le trae al cuartelillo
a esta hora tan tardona?

Doncs que estic hasta el frenillo
de txusma de Tarragona.

BATLLE

Resulta que una gentussa
m'han montao un buen tinglau,
i jo, al principi, aguantaba
pero aluego m'hai cagau.
I m'hai dicho: crida al Blàsques
que com que és assin de xulu,
a los vells les da escarmientu,
i a les Dames... por el culu.
Si yo no te conociera,
me pensaria Nadal,
que tú has empinado el codo
como el Pascual Maragal.

CIVIL
¿No sabes que hay nuevos tiempos?
Ahora se lleva el "talante".
Yo me he vuelto dialogante
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y no me crispo jamás.
Dialogo por delante
y les meto pol detrás.

BATLLE

Blàsques, no siguis cagueta,
y dales con el garrot,
que estos són com lo Carod
cuando se arramba a la ETA.

CIVIL

Haberlo dicho, Nadal!
Aunque sea pacifista
si hay que ser hijo de puta
soy el primero en la lista.

BATLLE

Gracias rei, tú si que vales.
Eres como un perro fiel
y no los municipales
que se me comen la piel.(Ball de les autoritats)

CIVIL

Vamos a ver: Mayormente
ustedes son españoles.

TOTS

(protesta)

Silencio toda la gente!
Que se me hinchan los bemoles!
CIVIL

Porque no siendo españoles
seran moros islamistas,
así es que voy a aplicarles
la Ley Antiterrorista. (Es treu la porra).

VELL 1

Que viva España!

TOTS

Que viva!

DAMA 2

Y que vivan los sargentos!

DAMA 3

Y es que España sólo hay una!

DAMA 4

Aii! Que española me siento!!!
Me alegro que esté tan claro,
porque algunos se han pensao
que su región respectiva
és mucho más que el Estao.

CIVIL

Venga hablar de selecciones,
que si esto es una nación,
que el estatú de los güevos,
que si la constitución,
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y hasta algún capullo dice
no-se-qué de Euroregión.
Aquí no quiero reuniones
ni mas citas clandestinas,
y si alguno me vacila
le hago chupar las letrinas.
A vosotros, viejos locos,
no me toquéis mas la pera,
u os mando a tos al paro,
como en la tabacalera.
Y vosotras, mujerzuelas,
si sigue esta algarabía.
le pido al Trillo un avión,
os meto allí a mogollón,
y os estrellais en Turquía.
Aunque ahora mande la izquierda,
española o catalana,
ya solo queda de rojo
el color de mi almorrana.
Y ahora todos pa casa
y despejadme la zona!

Bravo Blàsques, Tarragona
Ya vuelve a ser una bassa

BATLLE

Con tres paraules bien dichas
los has puesto a tots a ratlla.
Ara dona'm dos mil euros
que te pondré una medalla,
y por dos mil euros más
hasta te faré una palla.

CIVIL

Coño los tarragoninos
mira que sois gente rara.
No tenéis ni carreteras
y no protestáis por nada

BATLLE

Jo ja protesto al Diari
y hago ver que me cabreo.

CIVIL

Y el dueño de la autopista
se lo toma a cachondeo.
Si hasta yo, viendo el saqueo
me vuelvo independentista!
Viva Cataluña Libre!
VIVA !!!! (amb el braç alçat feixistament)

TOTS
(ball de les autoritats)
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DAMA 1

TOTS

VELL 1

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

Espineta amb caragolins!!!

Toca, Perón! (ball i fora)
(BALL I FINAL)

