BALL DE DAMES I VELLS 2006
(És normal, ara que ho miro,
que jo tingui un colló gris?)

DAMA NOVA

Mare de Déu del Remei,
aqueta veu que us reclama
no és d’un home, ni és d’un vell:
que enguany us prega una Dama.
Beneïda Santa Tecla,
Vós, que feu coses tan bones,
protegiu de tots los mals
‘quet matrimoni de dones.
Cert que no estem beneïdes,
prô lo nostro és tan legal
com aquetes tres parelles
de “rumbu” estereosexual
casats a la Catedral.
Lo nostro va ser al “jusgat”,
i mos va casar un conserge.
Prô mira si som com cal
que jo me vai casar verge.

DAMA 1

Amo la Paula

CORO

Ama la Paula

DAMA 1
Però me esperé hasta el matrimonio
CORO
Aaaah!
DAMA 1
Cuando mamo a la Paula
CORO
Cuando mama a la Paula
DAMA 1
Yo m’escalfo como un demonio.
CORO
Oh!
DAMA 1
Me voy a jalar esta flor, quien la ensalive voy a ser yo.
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DAMA NOVA
Atenció Tarragonins,
forasters i pixapins
pareu ben bé les aurelles
i sabreu d’aquí a uns moments
les tragedies i turments
d’aquetes quatre parelles.
Som los de Dames i Vells
diferents d’altres vegades.
Naltros som cinc i ells són tres
i aquí hi haurà bufetades.
La Dama 2 pega una bufetada al vell 2.
VELL 2
Però què fots?
DAMA 2
Ai, collons! Lo que ha dit!
DAMA NOVA
Tarragona està calenta:
L’any que ve hi han eleccions
L’alcalde Nadal s’enretira
que ja ha fotut prous milions.
Prô abans que robeu els pròxims
deixeu, si us plau, uns calers
per treure de mica en mica
la merda que hi ha als carrers.
I posâ-hi uns quants cendrers
en racons i cantonades,
que entre la llei del tabacu
i l’Empetrol, tan nostrada,
‘xò no és l’Imperial Tarracu:
És Pompeia fumejada.
Prô oblideu-se dels problemes
i de les coses mundanes,
que veure “Dames i Vells”
és com fumar marihuana.
I deu-mil gràcies us dono
a tothom, generalment,
que perdoneu nostres faltes
si, per cas, en res faltem.
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TOTS
Molt be, xotxet!
DIMONI 1
Si algú dels presents no sap
què cony fem aquí els dimonis,
sapigueu que en aquest sac
hi ha el sopar dels matrimonis.
DIMONI 2
Així que esquitxeu calers
i no ens vingueu amb rebaixes
o us cobrarem interés
com els cabrons de “La Caixa”!
DAMA NOVA
Toca, Peron !
………………………………..
DAMA NOVA
A quien le importa lo que yo haga!
A quien le importa lo que yo diga!
Que s’apartin les cigales
on hi hagi un bona figa!
Llàstima que m’ha tocat
una figa massa seca.
Si vull que hi tingui humitat
li hai de buidar pel forat
una cervesa Xibeca.
DAMA 1
Ja sé que ho tinc tot eixut,
però a tu bé que t’agrada,
perquè així fas el vermut
de cervesa amb cansalada.
Hai pensat, per conservâ’m,
fer com los prínceps d’Espanya:
Ells congelen lo cordó
de l ‘Infanta Elionor,
i jo em gelo la castanya.
DAMA NOVA
Tu filla, ni congelada,
que a mí em vas ben enredar
Me va que era molt rica,
però rica del cagar,
amb xalets allà a Marbella,
amb terres al “Vent del Pla”,
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amb accions al camp del Nàstic,
i jo... m’ho vai empassar.
DAMA 1
Ui! Com se me va emprenyar
només per aqueixa broma!!
La tonta se va posar
pitjor que aquells musulmans
amb los txistes de Mahoma.
Jamalají, jamalajà...
DAMA NOVA

És que per això em vai casar!
Per la teva calerada!
El que no em podia pensar
és que estaves tan xiflada.
Sabeu que em fa a la nit?
...morbosos…voleu saber-ho, eh?
Com que a vegades s’enyora
del titot de l’exmarit,
vol que la foti així en pompa
i li deixi el cul bullit.

DAMA 1

És que una s’hi acostuma
a tindre un marit cabró.
Li vai fotre tantes banyes
que ara està criant lleganyes
allà a la Diputació.
Com que al President Aregio
diu que li agraden los bous
ara vol tapar la plaça
perquè es vegi des del cel
la merda dins d’una tassa.

DAMA NOVA
Deix estar tasses i merdes
i compra’m la tedeté.
La tele aqueta, terrestre
digital, que va tan bé.
DAMA 1

Jo el “terrestre” no el domino,
Prô si vols lo “digital”,
te puc remenar el xomino
hasta el judici final.

DAMA NOVA
Toca, Peron!
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VELL 2:

Mireu-se la meva dona
i digueu si aixo és normal
té la cara més umflada
que la Yola Berrocal.
S´ha tornat una marrana
i no em renta ni els mitjons,
nomes viu per les revistes
que parlen del corasson

DAMA 2

Perquè vull veure si hi surto!
Al tindre un amant famós...
(TOTS: Ah, sííííí? Qui és? blabla.....)

És aquell, l’Abel Buades,
el iogurt dels jugadors...
I a tu, vell, ara que et miro,
t’hi trobo un aire semblant...
VELL 2

En què? en la musculatura?
O en el posat elegant?

DAMA 2

Doncs no... en què ell juga al Nastic
i a tu... te l’ eixugo amb fàstic,
mentres vas regalimant...
Que maco que té el largueru,
i que bé toca els balons...

VELL 2:

Ja l’ha sentit, senyor batlle..
ajudi’m si té collons...

BATLLE

Pel que em queda en el conventu,
no me vingueu amb raons...
Per qué t’ hi casaves, ruc.
Ara fes-te la punyeta
No es pas que no t’ ho hagués dit
que aqueta cagava dreta...

VELL 2.-

Ara diu que vol ser mèdium
per contactar amb la Jurado
Ja ha firmat dos exclusives
amb el programa A TU LADO.

DAMA 2:

Perquè així em guanyo una pasta,
que el que em dóns no és suficient...
I hai de fer servir de Tampax
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un tubo de Profidén!
(molt nerviosa, ratllant la histèria)

VELL 2:

Estiguem de bon humor...
tanta tensió no et va bé...
Què li va passar al Carod
de tant sentir als del Pepé?
Si ens divorciem, tu mateixa,
prô et fotré lo poc que tens
i hauràs de plantar la xona
allà a la Torre dels Vents.

DAMA 2

Allí no em baixo les calces
que se’m pot encostipar.
I si me penja el moquillo,
hauré d’anar a “l’Avi Tòfol”
per si em volen eixugar,
mentre em porten el dinar.

VELL 2.-

Fixeu-se la meva Dama
quina llufa s’ha fotut
de tant pudenta com era
m’ha fet perdre la salut!

DAMA 2.

Així t’aufeguis, banyut!

VELL 2.-

Toca Perón!

VELL 3

Amb tants anys que estic casat,
una cosa sí que he après:
Del que em diu ‘queta marrana
no m’empasso res de res.
Per cada copa blaugrana
va prometre’m polvorons.
I enguany que ha guanyat el Barça
la Lliga de Xampinyons
no m’ha fet ni una manola!
Tinc unflats així els collons!

DAMA 3

Ell queda amb uns regidors
i amb unes xiques guarrotes
i practica el botellón
allà al Parc de les Granotes.
Intenta enganyar a les nenes,
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amb un barril de xartrès.
“Voleu una mamadeta?”
I, com el qui no vol res,
les amorra a la bragueta. (a l’entrecuix)
VELL 3

Aixó és fals! És una trola!

DAMA3.-

M’estás dient que és mentida?
que enganyes nenes fadrines
perquè et toquin la titola?

VELL3.-

És mentida... que és xartrès.
Barrejo vi amb CucaCola!

DAMA 3

Ai nenes, ja estic distreta,
amb aquest jaio pudent
ni dialoguem, ni fem treva,
ni un alto al foc permanent.
Fes com aquells de la ETA
i oblida’t de l’armament.

VELL 3

Vol que entregui l’escopeta?! (tocant-se la tita)
T’has begut l’enteniment!

DAMA 3

No me cridis desgraciat!
Que no hi ha Déu que me mani.
A veure si t’entra al cap
que jo... que jo sóc la Juani!

VELL 3

Va vindre d’Extremadura,
pobreta, feta un desastre...
Si s’aguantava les tetes
amb dos gomes de pollastre!

DAMA 3

És que sóc com el Montilla!
Xarnega de cap a peus,
catalana, pero quilla,
que està de moda, no ho veus?
Si fins i tot Ballesteros
diu que té ascendència a Reus...

VELL 3

Saps que te dic? Que me piro!
Que ja en tinc prou d’aquet ball,
pateixo mes xifladures
que el president Maragall.

DAMA 3

No te’n vas, que et foto fora,
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masses anys que t’he patit,
que lo nostro ha durat menus
que el govern del tripartit!
VELL 3.-

Toca, Perón!

VELL 4.-

Amics meus, quina desgràcia…
Fa tant de temps que no suco
que m’hai comprat una negra
que va arribar en un cayuco.

DAMA 4

Prô si vai vindre en avió
al Prat, de ben petiteta,
i he crescut a l’aeroport
fins que han trobat la maleta!
(Prô ja res m’anava bé
per que m’han crescut les tetes)

VELL 4

Ha sentit que els immigrants
podran votar molt aviat,
i ara vol ser diputada:
i fa mítings i debats,
i jo amb los ous com a plats
que no sé on fer la buidada!

DAMA 4.-

I quan sigui presidenta,
si és que encara dormim junts,
penso fer un carnet per punts
per quan me foti calenta:
Dos punts menys si no s’empina,
quatre si estàs adormit,
nou si se t’escapa orina...
i quan s’hagin exhaurit,
te lligaré als peus del llit
i et trinxaré la sardina!

VELL 4.-

Si fa cosa que un xarnego
arribi a ser president,
com han de votar una dona
que té el color diferent?
Si vols ser blanca de pell,
vés a pintures Padrell.

8

DAMA 4.-

De tonta no en tinc ni un pèl,
Que per això sóc cubana.
Ara em fai la catalana,
Prô quan reventi el Fidel
M’hen vai, de pet, a l’Havana.

VELL 4.-

Tant com per tu m’hai gastat
i així m´ho pagues, bacona!
La pasta que m’ha costat
Que t’unflin de silicona
los dos metges del Nip/Tuck!
(niptác)

RECTOR

Diu que guanyes i ets molt ric.
Per què encara m´has de pagar
les set pessetes i mitja
del dia que us vai casar?

VELL 4.-

Ara, mossèn, no tinc suelto
prô si vostè m’ho permet
li duré al confessionari
mentre fa passar el rosari
a algun pobre escolanet...
Si hai perdut una fortuna
i no em queda res de res...
Tot per deixar el cotxe al pàrquing
que hi ha allà a Joan XXIII!!!

DAMA 4.-

Mossèn no li faci cas
que no està molt bé del tarro
Sempre diu que als creditors
ja els hi enviarà un cagarro.

VELL 4.TOCA PERON!
______________________________________________________

DAMA 3

Ai, ai, tristeta de mi!
Ai, que m’agafa un bajón!

DAMA 1

Ai, que es queda com un ficus
com aquell, l’Ariel Sharon!

DAMA 2

Cisca! Vés a Casa Cuadras
i porta una llonganissa...

(Dama 4 amb cara de pòker)
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Que si dona, fes-me cas,
que ja veureu com revifa
si li posem pel detràs.
DAMA 1

Ara ja estareu contents
de tot lo dany que heu causat
enmig d’aqueta gentada...
Sisquiera tu, va, belluga’t!
No et quedis aquí empanada!

DAMA NOVA

Ho veieu, com me maltracta?
us n’adoneu com no mano?
Recordo quan me cantaves
amb ‘quella veu de soprano:
Nada tienen de ocultar
dos mujeres que se dan la mano....

(plora, i els vells aprofiten per consolar-la i , naturalment, fotre-li mà)

Si no deixeu de tocâ’m
us arriaré a tots valtros
unes hòsties que us avio!!!
DAMA 1

Avui no hi ha tijeritas
si no et treus l’olor de tío...

DAMA NOVA

I per tu també n´hi haurà
que parlâ’m així no és just...

(li pega una clatellada a Dama 1))

Collons...A aixó de cascar,
li començo a agafar el gust!
(va per fotre-li)

VELL 4

Si senyor! Això! Maltractem-les!
Que no ens facin tanta pena!
Com que si ens porten al jutge
no passem ni per la trena...
Sempre podrem tornar a casa
i rematar la faena.

VELL 3

Crec que una bona manera
perquè no en quedi ni un pèl,
és facturâ-les les quatre
entre el Líban i Israel.

VELL 2

Marxem ben lluny, a Anglaterra...
fugim d’aquetes gorrines...

VELL 3

Tant com està Scotland Yard,
prefereixo anar a la Xina,
que encara em faran tastar
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la bosseta de l’aurina
VELL 4

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

VELL 1

Per arreglar aquest conflicte
com més aviat molt millor,
tu, que ta mare era monja,
vés a parlar amb lo 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
què és allò que desitgeu.

VELL 4

Per contâ-li les pendències
de dones escaterets
que diuen que a sa Eminència
li agraden els jovenets.

RECTOR

A mi? És cert!
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 on.
i ja me direu qui són...

VELL 4

Doncs ‘nem-hi a peu i no en moto
Ves si ens faran una foto....
(ball)

______________________________________________________________

VELL 4

Aquí estan les que busquem...
Oi que semblen tant beates
com dones amb mantellina?
Doncs no s’enganyi, Pujol...
són putes com les gallines.
(MERDER GENERAL)
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RECTOR

Què cony és aquest merder?
Qué ve a ser aquest desbarate?!
Si és que us voleu barallar,
aneu al “Aquí hay tomate”!!!

DAMA NOVA

Lo que diu aqueta colla
és tot fals, mossèn Pujol...
Tant se val que tinguin polla
com que tinguin floricol.

DAMA1

Jo que em creia que eres fina
i ets més basta que un fesol.
pel que fa a mi, tu ets un tongo,
com los Premis Metropol!

(aquí estaria bé que la parella s’estirés els cabells, i acabés calba que sempre és un esperpent
que funciona. Una mica escola Paco Martinez Sória, vale sí)

RECTOR

Prou!
On s’és vist que dues dones
puguin formar un matrimoni?
La culpa és del Zapatero
que està inspirat pel dimoni!
Familia són pare i mare
germans, avis i tiets,
i un mossèn ben a la vora...

VELL 3

... que t’abaixi els calçotets!

RECTOR

I aqueta unió indissoluble
de la família normal
és sagrada i comparable
a la Unitat Nacional
perquè Espanya és “una y grande”.
Lo de “libre” tant se val...
I ara vai 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!
Als vostres peus, Eminència:
Ja m’han dit uns bons cristians
que vau estar per València…
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RECTOR:

Vai aprofitar que allà
la droga va més barata
i em vai passar una setmana
tant cego com una rata…

BATLLE

I no vau ‘nar a veure el Papa?

RECTOR

I tant que vai veure el Papa…
amb la Rita Barberà
compartint un bon petardo
mentre ballaven l’ “Opà” ,
en tanga de leopardo
(Canta: Opà, vamo a comulgar…)
I encabat tota la nit
amb excessos alcohòlics.
Després se vam confessar
i ens vam perdonar els pecats
que és lo que té ser catòlics…
Pel que vinc li explicaré:
Per contâ-li les pendències
de gentussa del carrer
que diuen impertinències
de mi... i de vós, també!

BATLLE

No serà el jefe dels metges,
el Doctor Solé i Poblet?

RECTOR

Qui? El president dels confrares?

BATLLE

El mateix… No serà aquet
que volen que dimiteixi,
per arrambar algun bitllet?

RECTOR

No, home, no! Aquets són uns vells
casats amb dones amargues,
i el doctor és un sant baró,
lo únic que té les mans llargues.

(Ball de les autoritats)

RECTOR

BATLLE

Aquests són los matrimonis.
Que potser en coneix algun?
No conec pas a dingú.
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DAMA NOVA
BATLLE:

Senyor Batlle...
Què vol dir tant de xivarri?
A què són tantes raons?
Fins que no deixi la vara
penseu tocâ’m los collons?
Aprofiteu-se, que enguany
és l’últim que em feu la pell…
Avui brindaré amb xampany
amb ‘quella, la Martorell…
que ha fet un club d’afectats
pel ball de Dames i Vells (gag solo para abonados, vale)
Heu estat una tortura
durant tot lo meu mandat…
A veure si surt l’Aregio
que té fama de malvat
viam si us treu la subvenció
i us deix el cul ben donat…
El paio és com Berlusconi:
un cabró de cap a peus…
Collons, si vol que la CIA
aparqui els avions a Reus!
Prô si guanya el Ballesteros,
que està fet una nenassa,
ja us vei tirant caramelos
com fan els de la mulassa…
Estimats tarragonins,
que no us ‘gafi la plorera…
Tranquils, que marxo forrat
i a mi me sua la ullera,
los calers que us ha costat
pujar el Nàstic a primera.
Huà, huà, huà.

DAMA NOVA

Alcalde no riguis tant,
que tens pendents moltes coses.
No creguis que marxaràs
damunt d’un camí de roses.

DAMA 1

El teu pas per l’alcaldia
té molta ombra, poca llum,
i promeses incomplertes
que s’han convertit en fum.

VELL 2

Què ha passat amb la façana
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marítima dels collons!?
Si te n’omplies la boca
les últimes eleccions...
DAMA 2

I el teatre Tarragona
que encara ho té tot per fer?
I aquella bírria de pàrking
que heu fet al Jaume primer?

VELL 3

I la pobre Platja Llarga,
que hi voleu fotre ciment?
O l’Escola d’Idiomes
que no té un racó decent?

DAMA 3

I amb allò de la Xartrès
tot són mentides barates,
vas prometre un centre d’art
i està fet un cau de rates.

VELL 4

Anys d’amiguisme i xanxullus,
de comissions regalades.
I lo més gros del teu regne:
el cas de Terres Cavades.

DAMA 4

En resum, lo teu govern
ha tingut moltes esquerdes.
Tu te’n vas, prô rere teu
queda un regueró de merda.

BATLLE

Ai! Collons, quina memòria.
Ja me vei al calabós,
com si es repetís la història
del pobre Julián Muñós.

RECTOR:

Òstia, Nadal…Ets un penes…
No volies ser famós?
Ja et faré jo de Pantoca
però sense el pèl de gos…

BATLLE:

Anem a buscar el sargento
abans de que toqui el dos…

(Ball de les autoritats)

BATLLE

Hombre Blasques, que ilusión!

CIVIL

Què tal estàs, maricón!
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BATLLE

Pues resulta que la txusma
me han armadu tal cacau
que jo, al principi, aguantava,
però encabat m’hai cagau.
I m’hai ditxu: Crida al Blasques
que com és asin de xulu
a los vells les da escarmientu
i a les Dames... por el culu.

CIVIL

Lo siento, querido alcalde
pero no es mi competencia
Vete llamando a los Mossos
que yo me piro a Valencia.

BATLLE

No me jodas piculetu
No em facis este desaire,
que sin tricòrnius ni mossos
me quedo amb el cul a l’aire.

CIVIL

Joder, ¿y la guardia urbana?

BATLLE

Aquests solo ponen multes.
No poden pillar ladrones…
Tenen un buessu en la espalda
y les pesan los cocones

CIVIL:

Me voy alcalde. Lo siento.

BATLLE:

Te lu pidu de rudillas!!!

CIVIL:

Pues ya que estás a la altura,
cómeme las pelotillas.

(Ball de les autoritats)
CIVIL

Muy buenas señores míos
como pueden observar,
yo soy Blázquez el Sargento,
el más cabrón del lugar
Yo hago como los Judíos,
que para pacificar,
destruyen todo primero,
se ríen del mundo entero,
y después se van al bar.
Perdonad, viejos roñosos:
¿No sois vosotros los cacos
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crueles y silenciosos,
y que encima hablan polaco?
¿O quizás sois los mafiosos,
que especulan en Marbella,
en Benidorm, Tarragona,
e incluso La Fatarella?
VELLS

No, no, que va, i ahuora!!!

CIVIL

Pues como no estéis tranquilos
y alguno se me desmande
le chutaré de Viagra
hasta que reviente el glande.
Y vosotras calentorras,
si me montáis tantos pollos
os pegaré unas ladillas
que pareceran centollos.
Ah por cierto m’enterao
Que se ve que en la Part Alta
Andan tos muy cabreaos

BATLLE

Algu greu està passandu
perquè ha habidu algunus jetas
que han duplicat les targetes
y estas van por ahí “rulandu”.

CIVIL

Es que hay mucho aficionao
en esto del contrabando.

BATLLE

No, no, si són funcionaris
que les estoy enseñandu.

CIVIL

Ahora todos pa casa
Y despejadme la zona.

BATLLE:

Bravo Blàsques, Tarragona
Ya vuelve a ser una bassa.

CIVIL

Y aunque Zapatero diga
Que aquí quien manda es la Izquierda
yo me cojo el Estatú
y lo embadurno de mierda.
(ball de les autoritats)

DAMA 1

Santa Tecla, gloriosa,
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mare dels tarragonins,
què tenim avui per dinar/sopar?
TOTS

Espineta amb caragolins!!!

VELL 1

Toca, Peron!
(ball i a cagar a la via)
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