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DAMES I VELLS 2008
Vint-i-vuit anys fent el ruc
abans encara trempava,
però ara ja no puc...

VELL 1

Mare de Déu del Remei :
vós que en sou dels matrimonis
l’advocada amb més trempera
aprieu aquets casats
abans que mos abandonin
en una gasolinera...
Beneïda Santa Tecla,
jo us demano de tot cor
que el vostre braç incorrupte
se tregui la mala sort.
Santa Tecla, això no és viure...
M’aginollo als vostres peus...
Va collons! O li demano,
a Sant Pere, que és de Reus...
Pel vostre bé, feuse cas
o, li piqui a qui li piqui,
quan sortiu de dins la Seu
ballarem el ChikiChiki

TOTS.

Y el chiki chiki se baila así...
Unu...
Dos...
Tres...
Cuatru....

VELL 1

Ball de Diables
...I el de gitanes
El Serrallonga!!
Els Pastorets!!!

Atenció, tarragonins!!!
Tingueu calma d’escoltarnos
i sabreu d’aquí a un moment
les tragèdies que torturen
an aqueta bona gent.
Ja fa un any que Ballesteros
entrava a l’ Ajuntament....
Però què voleu que us digui:
jo no vei tant diferent
el nou govern “de progrés”
i l’ antic de convergent...
Potser es va escapar d’Ascó,
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un gran núvol radiactiu
que ha provocat que els sociates
semblin més fatxes que CiU.
Les families van de canto
mentre els bancs no hi perden re...
Pagar un pis costa un bon tanto...
Hi ha una crisi, que paqué...
DAMA 1.

És desacceleració,
que ho ha dit el ZetaPé...

VELL 1.

Doncs, igual que el president,
Me penso que t’etivoques...
Te faré una explicació
que és molt apta per a idiotes...
Crisi és quan tu me la peles
i no me’n surt ni una gota...
Lo altre és quan estàs a punt
i t’estiren les pilotes...
Amb el decret de sequera
vam patir, que Déu n’hi dó...
que entraves a Barcelona
i feia aulor de suor...
Aixó sí: volien aigua,
prô no del pou Boronat
que, segons diu el Montilla:
“deix el cony massa salat”...
Prô l’alcalde ho va dir clar:
“ni una gota, per piscina”
Jo els hi hagués omplert de franc
amb un barco ple d’aurina.
I prou de cabòries meves
Que comencin els versots
ves si vindran els urbanos
i ens fotran dos mastegots...
I deumil gràcies us dono
a tothom, generalment,
que perdoneu nostres faltes
si, per cas, en res faltem.
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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 dels matrimonis...

DIMONI 2.

Doncs va, no sigueu dropots
perquè esquitxar és el que toca
sinó, apretarem ben fort
i us cagarem dins la boca.

TOTS DOS.

TOCA PERON!

_______________________________________________________________

VELL 1,

Fixeuse quin tros de dona
Santa Tecla m’ha enviat:
La volia guapa i llesta...
I es veu que s’ha etivocat!
I per si això no fos prou
és follonera i rebel
I li va més el xumerri
que an aquella, la Massiel!

DAMA 1.

(Canta i beu d’ una petaca)
La, la, la, laaaaaaaaaa!!!
Havia d’estar borratxa,
per ajuntâ’m amb aixó...
Almenus no em vénen basques
quan me fa amorrar al piló...

Pimplar em va bé quan follem
perquè en el sexe és un totxo
i m’imagino al Bardem
ficantme l’Òscar pel xotxo...

(Dama plora)

Sempre diu que no m’estima,
que dels meus flaires, ni cas,
prô tinc la figa encetada
de tant que m’hi fot el nas!

VELL 1.

S’ha acabat, porta l’ampolla
Ja n’hi ha prou, d’aquest color!!!
Com m’emprenyi, te senyalo
i te llanço pel balcó...

Això sí: no vull que et moris
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que, si t’ han d’incinerar,
haurem de trucar els bomberos
perquè et vinguin a apagar...
DAMA 1.

Pots trucar als de la brigada,
que en això hi estic d’acord,
perquè em deixin arreglada
com a aquella rossa guarra
que fa “Sexo en Nueva Llork”.

VELL 1.

Alcalde, la sent parlar?
Veu què diu aqueta sorra?
Per puguêla control∙lar
ara li hauré d’ instal∙lar
un radar dins la cotorra...

BATLLE

Perquè t’hi casaves, ruc.
Ara feste la punyeta.
No és pas que no t’ho hagués dit
que aqueta....cagava dreta.

DAMA 1.

Doncs si, alcalde, jo la cago...
Prô lo meu no té interès...
I tu tens un gran cagarro
que se diu “El Corte Inglès”...
I pel que fa a tu, pallasso...
Véste’n tu i les teves tares
que ets més vell que la Montiel
i estàs més boig que el Pajares.

VELL 1.

Sóc molt vell, és veritat..
prô encara em queda abrivada
Ho vol comprovar vostè,
que ja es veu que va faltada?

DAMA.

Després eixugui’s la mà,
que això és llet enverinada!!!

BATLLE.

Però tot això és en sèrio?
O és que esteu fent una broma?

VELL 1.

I mira que ets empanat!!

DAMA 1.

...sembles la Sandra Coloma!!!

VELL 1.

TOCA PERON!!!

Vell 2

Ai, xiquets!! Passo més gana
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que el pobre gos de Pinyol!!
I em vull operar l’esquena
per xuparmela jo sol!
Des d’allò de l’Eurocopa
i com que ella és molt d’Espanya
diu que té la regla sempre!!
Per’xo té “roja” la ganya...
Dama 2

Vull conèixer els jugadors
de la selecció campiona
A veure si me fan gol
de dos en dos, dins la xona...
Tu ja em tens farta, cabron
que ets un babós i un marrano.
I trucaré a la Obregon
perquè t’envii un maton
com va fer amb el Cantizano

Vell 2

Un maton? Mira que ets bruta!!!
Marxem junts a Ventdelplà
que així l’audiència ho disfruta:
jo podré fer de pagès,
i tu seguiràs de puta!

Dama 2

Això, aniré a TV3
que aquet terreny el domino
i diu que ara qui més mana
és aquell, el Palominu.

Vell 2

Mira que et foto als contàiners,
aquets que estan soterrats...
Llàstima que cap funcioni
perquè estan tots espatllats...

DAMA 2

Els contàiners del Mallol?
Els que la Crespo ha heretat?
S’han pagat amb un nou càrrec,
per tindre’l ben col∙locat...
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VELL 2

Jo quan vull llançar la brossa
i no trobo cap forat,
la llanço al cony de la dona
que aquet mai està tancat...

DAMA 2

I més obert que el tingués
que si encara fos més gran
aquell paio americà
hi podría entrar nadant!!!

VELL 2

Qui vols dir? El Michael Phelps?

DAMA 2

Amb molts pèls o amb sense pèls!
Em depilo, si convé!!

VELL 2

No se n’entera de re...
Tot lo dia barallantse
Estem com a gat i gos...
Semblem aquells dos d’esquerra:
el Carod i el Puigcercós...

DAMA 2

A mi deixa’m ben tranquil∙la
que, com a home, ets un saldo...
I a més et van els travelus
com a aquell paio, el Ronaldo.
Si el que vols es camelâ’m
fill meu, arribes molt tard...
Més que el tren de rodalies
que la Maleni ha portat...

VELL 2

Fixeuse la meua dona
quina llufa s’ha fotut.
De tan pudenta que n’era
m’ha fer perdre la salut

DAMA 2

Així t’aufeguis, banyut!

VELL 2

TOCA PERON!

.

_______________________________________________________________
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VELL 3:

Permeteume que em presenti
davant tota la ciutat:
sóc el Marcel Cucafera
i ja tinc el cul pelat
Aqui la meva parenta...
Oi que sembla jove, fina
i nascuda en aquet segle?
doncs almenus fa vint anys
que ja no li ve la regla.

DAMA 3:

Calla, boca pecadora!
Com goses ficâ’t amb mi?
Jo sóc més fina i honrada
que la 'femme' del Sarkozy.
Guaiteu quina retirada
tinc a la Carla 'Bruní'. (Al públic, posant com una

model de merda)
VELL 3:

Només trobo una semblança,
si ham de fer comparacions:
que com la Bruni, tu cantes...
de la part dels alerons.
Treballo de sol a sol
tot suant la cansalada
i entre el bingo i el casino
ella es deix la setmanada...
I el dia que li reclamo
el meu sant dret de pernada,
se'm fot de cul, la molt porca,
perquè diu que va cansada.

DAMA 3:

Ja ho veieu, no hi ha remei.
El matrimoni ha acabat.
Igual que la Infanta Elena,
no vull un marit xalat.
(fent l’ullet al public: “ho pilleu?”)
Me té a casa, segrestada,
en plan Ingrid Betancourt.
I em treu només els dissabtes
per ‘nar a comprar al Carrefourt.
Saps què? Que me n’aniré!!,
Fugiré i em faré okupa!
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VELL 3:

Em sembla la mar de bé,
prô ara qui me la xupa??
Va dona, jo te prometo
que ara tot anirà bé
quan cobri els quatrecents euros
que ens regala el ZetaPè...

DAMA 3:

Si vols conservâ'm, ja ho saps:
m’hauràs de deixar prenyada.
Vull un fill, com la Chacon.
sinó, no estic realitzada.

VELL 3:

I doncs, què és el que t'atreu?
Tractar temes de defensa?

DAMA 3:

Abans de xerrar tant, pensa
i no diràs disbarats.
A mi amb ministeri o sense,
lo que em va és servir als soldats!

VELL 3.

Collons, busca algo per fer
i troba’t alguna feina!!!
que no serveixes per re
com el Fortí de la Reina...
Creia que eres bona dona
i estàs feta una patum
i a més a més, surts més cara
que el nou rebut de la llum.

DAMA 3.

Tu calla, que estàs més vell
que l’últim Indiana Jones!
I la bossa d’ous que tens
t’arriba fins els talons!!

VELL 3.

TOCA PERONS!!!

_______________________________________________________________
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Vell 4.

Fiixeuse quina cubana
a la Xina em vai trobar...
Hi anava per l’olimpiada
però com ‘nava dopada
la van haver d’expulsar...
Estava desesperada
i tiessa com la moixama
I ara que l’hai dut aquí
convertintla en una dama
diu que vol ‘nar a Estats Units
que vol conèixer a l’Obama.

Dama 4

Perquè vull que fem un trio
de tipus interracial
ell, jo i Hillary Clinton
a dins del despatx “Hueval”...
Fotré el camp, que estic cansada
i farta de tu, babau...
que per fê’t una mamada
hai d’estar més col∙locada
que aquella, l’Amy Güeinjau (Winehouse)

(canta) Sempre vols que te la xupi,
i jo et dic....
TOTS.

No, no, no!!!!

Vell 4

Semblem dos cuiners pesats,
l’Adrià i Santamaria
tota la vida enfadats
per qualsevol tontería
quan cuinen, pel mateix plat,
diferenta porqueria.
Saps que et dic? Fes el que vulguis!!
Que m’has deixat sec i mort...

Dama 4

Perdona, ja no recordes
quan la vaga del transport?
Que per donâ’t de menjar
posava el cony, allà al port?
Ja no puc oferî’t més
que tinc la figa donada,
I m’hi han entrat tantes polles
que m’ha quedat deformada.

Vell 4

Doncs véste’n al cirurgià
9

Dames i Vells 2008
perquè t’hi faci un sargit,
que t’hi caben dues síndries
i un carabassó florit!
Va dona, deixa’t de raves!!!
Tot serà una bassa d’oli!!!
Que sóc molt amic del Chávez
i guanyarem molta pasta
especulant amb petroli!!!
Rector

Dius que guanyes i ets molt ric
Perquè encara has de pagar
les set pessetes i mitja
del dia que us vai casar?

Vell 4

Mossèn, estic arruïnat...
però tingui compassió,
Tot just estava pensant
que em vull llançar pel balcó!!!

Dama 4

Doncs crida la Xirinaca
que t’ajudi en l’embranzida,
i sortiràs al seu llibre
de la gent que s’hi suïcida!

Vell 4

TOCA PERON

_______________________________________________________________
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DAMA 3.

Ai ai, tristeta de mi...
que m’agafen cagarrines...

DAMA 2.

Ho veus? Doncs això te passa
per esnifar cocaïna!!!
Corre Cisqueta, espavila
deixa’m la teva petaca
que li taparem l’ullera
o nadarem tots en caca...

DAMA 1.

Ara ja estareu contents
de tot lo dany que heu causat!
Sisquiera tu! Va! Belluga’t!
No et quedis aquí plantat!

VELL 1.

Sempre em piques lo crostó,
i mai no te l’hai tornat!!!
Saps que et dic? Que se acabó!!! (li fot una llissada)
Que em fotin a la presó
que estaré més ben cuidat…

VELL 2.

Si senyor! Això! Maltractemles!
Dos clatellots ben donats.
D’aquí que un jutge ens condemni
ja serem morts i enterrats.

VELL 4.

Per lliurâ’ns d’aquetes paies
femho més dissimulat:
Enviemles a Canàries
a dins d’un avió espatllat…

VELL 3.

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 aquet conflicte
com més aviat millor…
Tu que al cul portes un ciri
vés a parlar amb lo rector…

VELL 4.

Tranquils perquè hi tinc molt tracte
a través de l’Internet...
quan s’intercanviem les fotos
d’algun nen despulladet…

VELL 4.

Déu vós guard, mossèn Pujol.

RECTOR.

Prô com collons ho hai de dir!?
11

Dames i Vells 2008
LOS CROMOS S’HAN ACABAT!!!!
VELL 4.

No, si no vinc per això!
Jo sóc l’únic jubilat
que no em fai la col∙lecció.
Vinc de part d’uns hòmens vells
casats amb dones astutes!

RECTOR.

Si és que ja ho va dir Sant Pau:
“Les dones, santes o putes”.
Jo amb vós vindré, no sé uon,
que ja me direu qui són.

(ball)
VELL 4.

Aquí estan les que busquem!

RECTOR.

Però si són criatures!

VELL 4.

Menos aqueta, rector,
que li arriben los mogrons
més avall de la cintura.

DAMA 1.

Prô si serà caradura!!!

(follon general)
RECTOR.

Prou! Deixeu d’insultar!

DAMA 3.

Cabró!

RECTOR.

Per favor! Us ho suplico!
Vull que us respecteu igual
que aquell gran professional
de la Cope: El Federicu.

DAMA 1.

Són ells qui diuen mentida!
Ja ho veurà, senyor rector:
No que si em trec les ulleres
semblo la Judit Mascó?
Doncs ell sempre em diu que no.

VELL 1.

T’assembles a la Mascó
com un ou a una castanya.
No veus que, dreta, li arribes
a l’altura de la ganya?

RECTOR.

Us voleu posar tranquils?
Quin exemple de famílies!
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‘Xò és perquè no teniu fills
i us queda massa temps lliure.
No com aquell bon austríac,
que ni amb condons ni pastilles
va fer set fills a la dona
i set fills més a la filla.
VELL 2.

I encara anava de putes!

DAMA 3.

És que a Àustria hi ha molta llet,
i aquí hi ha bosses eixutes.

RECTOR.

Celebreu el jubileu!
Alceu els cors plens de joia!

VELL 3.

A què diu?

DAMA 4.

Que als jubilats
no se us aixeca la polla!

RECTOR.
Doncs si aquet és el problema
feu com lo meu escolà,
que em llegeix sense parar
cartes del Rouco Varela
i quan trempo, me la pela.
I ara m’hai enrecordat,
que els pisos d’on sóu veïns,
tant de fora com de dins,
són propietat del bisbat
Si hi voleu seguir vivint
deixeu de montar revoltes
o fai com als caputxins
que hai fotut fora els escoltes.
VELLS.

Sempre a punt!

DAMES.

Sempre dispostes!

RECTOR.

Dispostes? Com unes gosses!
Sempre a punt? De fer xivarri!
Jo us envio a Saragossa
i que la calor us atxitxarri!

TOTS.

Ahhhh!

RECTOR.

Amén!

13

Dames i Vells 2008
TOTS.

Tapa’t lo cul amb ciment!

VELL 1.

Toca, Peron!

(ball)
BATLLE.

Ai, mossèn! Ja us esperava.
Fem allò de cada dia?

RECTOR.

Avui no. Apuja’t les calces
que no estic per alegries.

BATLLE.

Encara esteu emprenyat?

RECTOR.

És que no me trec del cap
que un Conseller comunista
amb nom de rei…

BATLLE.

Melchor!

RECTOR.

No!

BATLLE.

Gaspar!!

RECTOR.

No!

BATLLE.

Baltasar!

RECTOR.

Aquet!!
…pugés en funicular
a resar a la Moreneta.

BATLLE.

Cony, mossèn! Va demanar
que fes ploure una miqueta!

RECTOR.

I ella va i li obre l’aixeta!
Quan jo li vai demanar
me va engegar a fer punyetes!
La molt p... negra Moreneta!!
Pel què vinc li explicaré:
Hi ha un grupet que se barallen…

BATLLE.

Ja ho sé. Son del pesecé.

RECTOR.

Doncs jo diria que no.
Los que dic no els hai vist mai
ni a missa ni a professó.

BATLLE.

Ah! No! Això no ho tolero.
Aquí va a missa tot Cristu.
Qui són aquets folloneros
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que estic més encès que un misto.
(ball)

RECTOR.

Aquests són els matrimonis...
Que potser en coneix algun?

BATLLE.

No conec pas a ningú.

VELL 1.

Senyor batlle...

BATLLE.

Ai, caram... Un ciutadà...
A què desitgeu de mí?

VELL 1.

El primer any que puc parlar
I ara ja no sé què dir...
Doncs mireu...Som quatre vells
casats amb quatre xiquetes...

BATLLE.

Meeeeec!!
Ja se us ha acabat el temps!
Ara aneu a fer punyetes...
No volíeu socialistes
a dins de l’Ajuntament?
Doncs som els mateixos gossos
però amb collar diferent.
Som menus ties que tius
prô qui mana és una dona:
la del Sergi de los Rios
que no és ni de Tarragona!!
La crisi ens té acollonits
i, de gastar, tururut!

(queixa general)
Hau d’entendre els de Madrit
que ara ho tenen molt fotut.
Som amics i els ham cedit
els diners de l’Estatut.
I ara en fila, i cap a casa
Vinga, no sigueu pudents
o truco a la Guàrdia Urbana
perquè us arregli les dents...
VELL 1.

Ballesteros, Ballesteros
naltros no ham notat cap canvi...
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DAMA 1

... i, de moment, diu la gent,
que ets més blandengue que el Bambi.

VELL 2.

Fés el teatre Tarragona
que encara està tot igual...

DAMA 2.

...I deixa’t estar de trens
allà a la Plaça Imperial.

VELL 3.

I quin idioma ham d’apendre,
allà a baix a la Chartrès?

DAMA 3.

si l’únic que s’hi practica
és a les fosques, francès?

VELL 4.

O el pàrking Jaume primer,
que costarà un dineral...

DAMA 4.

... i en pagarem interessos
hasta el Judici Final!

BATLLE.

Cony, mossèn, foti’m un cable...
que m’han llegit la minuta!!!

RECTOR.

Què et pensaves, Ballesteros,
que era en broma, la disputa?
Au, vés a buscar el sargento
que aquell sí que és fill de puta.
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CIVIL.

Josep Fèlix, que emoción!!

BATLLE.

Qué tal estás, maricóóóóóón???!!!´

CIVIL.

Pues bastante preocupado
por esto del Manifiesto...
Y es que estoy tan indignado,
que me he quedado traspuesto...
Defiende tu lengua, alcalde,
y no te dejes pisar,
que es signo de una cultura
que se debe conservar..

BATLLE.

Pues Blázquez, me alegro muchu!!
Trobo tan emocionant,
que hables de esta manera,
de mi lengua, el catalán...

CIVIL.

Qué cojones catalán,
ni niño muerto en formol?
La que yo estoy defendiendo
es la nuestra: el español!!!
Si con tanta represión,
ya nadie habla el castellano...
Y hasta hablan en catalán,
los moritos del butano!!!

BATLLE.

Venga, Blasques, ponte firmes
que te diré lu que quieru...

CIVIL.

La guardia civil en pleno
‘sus órdenes, Ballesteros...

BATLLE.´

Pues resulta que una xusma
m’està muntant uns follons
i m’han ditxu cada cosa
que m’han caigut los collons...
I hai pensadu: crida al Blasques
que comu és asín de xulu
als vells les darà escarmientu
i a les dames por el culu...

CIVIL.

Ay, alcalde... Qué te pasa?
Que la gente no te entiende,
y se subleva la masa?
No, no... Si no me sorprende,
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porqué estás hecho un sarasa!!!

(ball)
Atenta la concurrencia,
y estarse tol mundo quieto
que le pese a quin le pese,
aquí llega el picoleto...
Pensando estaba en el báter,
en la Eurocopa ganada,
cuando me han llegao noticias,
de que había una algarada...
Y a mi es lo que más me jode:
que me corten la cagada!!!
Vosotros, viejos caducos...
No me hagáis como Rubianes
y lo que dijo de España...
Que si me hincháis los cojones
os empalo en una caña!!
Y este manojo de rosas
que me tiene embelesado?
Y este olor que desprendéis...
que me recuerda al pescado?
Si seguís con el follón,
os facturaré a Pekín
donde hay tanta polución
que no deja limpio el coño
ni el agua de San Magín...
Aprended de Telecinco
porqué defiende el idioma:
La mejor telebasura,
hecha con lengua española...
Y aunque ahora mande la izquierda
española y catalana
ya solo queda de rojo
el color de mi almorrana...
Y ahora toos pa casa,
y despejadme la zona!!!
BATLLE.

Bravo Blasques, Tarragona
ya vuelve a sert una bassa...
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CIVIL.

Ballesteros, Ballesteros...
tu también tienes talante,
pero escucha mi consejo:
Los cojones, por delante!!!

BATLLE.

Me portaré com un mascle,
tota la legislatura...
Va, corre,que d’aquí a un rato
m’han de fer la manicura!!!

(La Urbana fa soroll cridant: obriu pas, fóra etc...)
Collons... Què és aquest soroll?
La Guàrdia Urbana!!! M’escapo!!
CIVIL.

Me voy, que estos dan más miedo
que aquellos de la Gestapo!!!

URBANO 1

Naltros som la guàrdia urbana,
Vetllem per la convivència...

(ÒSTIA A UN VELL)

URBANO 2

Quedeuse quiets, capsigranys
No s’ acabeu la paciència!!!
(ÒSTIA A UNA DAMA)

URBANO 1

Ja complim un segle i mig
I és el nostre aniversari....

(ÒSTIA A UN VELL)

URBANO 2

per’xo enguany ho celebrem
multantse més, i a diari...

(ÒSTIA A UNA DAMA)

URBANO 1

I ara va, tots cap a casa
S’ha acabat de muntar bulla...

(ÒSTIA A UN VELL)

Si no es veure’m obligats
a enviarvos la patrulla!!!

(ÒSTIA A UNA DAMA)

URBANO 2

URBANO 1

Vinga, corrent, que és la una
Abans que us foti un ostion!!!

URBANO 1

....que ham de tancar tots los bars
de la Plaça de la Font!!

DAMA 1

Santa Tecla, gloriosa,
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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