BALL DE DAMES I VELLS 2009
El ball de Dames i Vells
és dels més bonics que hi ha
Si t’acotxes te l’endinyen
pel darrere i pel devant (cantar amb música del ball d’autoritats)
VELL 1

Mare de Déu del Remei
vós que en sou dels matrimonis
advocada amb indulgència,
ajudeu aquets vellets
abans que aquetes mos tanquin
a dins d’una residència...
Beneïda Santa Tecla
envieu-me algun senyal
un esemese, un truc...
Ja ho tinc!
Voleu que se fem amics
amb això que es diu Feisbuc??

treu un teclat I fa com si piqués

(als vells)

Si m’agregues, jo t’agrego:
podràs entrar al meu perfil.
Compartirem amistats,
fotos, videos i debats,
algun record juvenil,
una experiència remota..
Què us sembla?

VELLS

Que ets un idiota!

jaio segueix teclejant

DAMA 1

Què? Hi ha alguna novetat?
T’ha dit algo, la patrona?

(al vell)

VELL 1

I tant que m’ha contestat!
Diu que no és a Tarragona!
Ha marxat cap a València
perquè aquí hi ha massa plebe,
i que el Camps li ha regalat
un manto nou, niquelat,
i un bolso que és de Loewe.

Deixa anar teclat

Atenció tarragonins
tingueu calma d’escoltar-nos
i sabreu d’aquí un moment
les tragèdies que torturen
en aqueta bona gent...
Aquet any que estem passant,
ens està posant a prova!!
Si aqueta crisi no ens mata
potser ho farà la grip nova.
Cada dia tots tenim
les butxaques més eixutes:
si els bancs no solten pistrincs
les Pymes les passen putes...
I quan ‘rribi la grip nova
no ens podrem fer ni petons
i ens haurem de matar a palles
o ‘gafar recalentons...
Amb tanta tensió sexual,
com que la titola és cega,
hasta ens posarà calents
la Fernàndez de la Vega.
Oblideu-se dels problemes,
ciutadans de Tarragona!!
Fins que passi la tormenta
aquets de Dames i Vells
us faran riure una estona.
I deu-mil gràcies us dono
a tothom, generalment,
que perdoneu nostres faltes
si, per cas, en res faltem.

VELL 1

Volem dedicar aquest ball
a un que ha marxat sense ganes
i que trobem a faltar.

TOTS

Va per tu, Pepe Rubianes!

DIMONI 1

El ball de Dames i Vells
és gratis, no fem pagar.
I com que es fa pel carrer
la Esgae no pot cobrar.

DIMONI 2

Però com que ham de sopar
‘neu traient el munederu
perquè quan s’acabi el ball
us passarem el sumbreru.

DIMONI 1

Si ens llanceu unes monedes,
doncs haurem de sopar bledes.

DIMONI 2

I si ens llanceu uns bitllets
soparem uns bons bistecs.

DIMONI 1

Prô si feu el despistat
i no llanceu el que toca,

ELS DOS

que us caigui de dalt del cel
un cagarro dins la boca!

ELS DOS

TOCA PERON !!!

VELL 1

Mireu, la Hanna Montana!
És gran, prô encara es conserva...
Treballava a La Riojana
fent de puta “Gran Reserva”
I com que ha fet un anunci
se fa la xula, la paia...
i ara diu que es vol fer fotos
com aquella, la Soraya...

DAMA 1

Doncs això encara no és tot...
T’hai de donar una notícia:
Que me vull arreglar el nas,
com la Princesa Letízia...
I com no m’ho deixis fer
me faré posar titola,
i mentre estiguis dormint
te la fotré fins la gola!

VELL 1

Això és una bajanada!
per favor, que som adults!
Si és com la del Pipi Estrada,
ja tinc l’ullera donada,
me la pots posar pel cul?

DAMA 1

Tu vés rient, gamarús!
que em faré el tipet idoni
perquè em deixin ‘nar a les festes
que organitza el Berlusconi...

VELL 1

Dona...ja tens una edat...
No crec que el tio t’ataqui....

DAMA 1

Doncs si convé t’arruïno,
fins quedar com la Pataky !!!

VELL 1

No ho ha sentit, senyor alcalde,
lo que diu aqueta tia?
Se’m gastarà la pensió
en retocs i cirurgia!

BATLLE

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

DAMA 1

Potser cago molta merda
prô comparada, no és res
amb tota la que arrossegues
que se diu “El Corte Inglés”.
I tu a mi ja m’has vist prou!
Me’n vai a jugar a futbol
amb unes quantes amigues
que diu que ara los del Nàstic
fan una secció de figues...

VELL 1

Quan te xutin la pilota,
vigila al lloc on se’t posa
que amb aquet cony tant donat
el forat te fa ventosa...

DAMA 1

Doncs tu hauràs d’anar pixant
perquè et pugui seguir el rastre:
per trobâ-li necessito
un sexador de pollastre.

VELL 1

És veritat. És petita.
Prô hai comprat un aparell
que m’ha estirat la cigala
i ara m’arriba al turmell.

DAMA 1

Però se l’ha estirat massa
i es prima com un pinze ll!

VELL 1

TOCA PERON !!!

______________________________________________________________

VELL 2

Amics, vai com una moto!
La crisi m’està matant!
Ja no puc fotre cap polvo,
perquè no puc ‘nar pagant.
La dona tampoc és gratis
i em recorda pel matí
que per la merda que cobra
tan sols me pot fer el pingüí

DAMES

Un pingüí ???

DAMA 2

Me toco i me fai carícies
perquè es posi ben calent:
quan té el pantaló als turmells
jo ‘gafo, i surto corrent...

(el vell amb els pantalons baixats segueix a la dama corrents com un pinguï)

Ara el que jo necessito
és trobar un bon tros de paio...
que tinc el cony més haumit
que el pàrquing que hi ha al Serrallo.
VELL 2

Veieu quina ment més bruta?
Sou totes unes guarrotes...
Podries ‘nar a fer de puta
allà al parc de les granotes...

DAMA 2

De granotes no n’hi queden
hi posen plantes ufanes
que feien servir antics metges
per guarir figues romanes.
Són plantes de gran aroma
per tapar el tuf de podrit
que fa el pòsit del Serrallo
per la crisi que ha patit!

VELL 2

Tot el peix que aquí pesquem
Pescanova se l’emporta...
Tu els hi pots vendre l’almeja,
encara que estigui morta...

Al Serrallo tot són obres
d’algun regidor panoli
que ho ha omplert tot de forats
per veure si en surt petroli...

DAMA 2

Se veu que fan totes noves
les velles instal·lacions:
pel mateix preu, que t’arreglin
i et facin nous els collons...

VELL 2

Com que el govern dóna ajudes
pel canvi dels vells vehicles,
me donaran dos-mil euros
si em canvio els dos testicles?
Trànsit et dóna dos punts
si no has fet cap infracció,
prô si fos per no follar
ja en tindria mig milió!

DAMA 2

Jo em muntaré una ONG
només per negres i moros...
Tindràs tanta banya al cap
que et faran innaugurar
la nova plaça de toros...

VELL 2

No, que vull que Tarragona
també sigui anti-taurina..
Si algú vol veure corrides,
que et miri dins la vagina!!
Fixeu-se 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 !!!

VELL 3

La meva dona era prima
prô s´està posant bacona,
perquè ha volgut fer la ruta
de tapes de Tarragona.
Només menjava i bevia
d’una manera inaudita,
i el seu cony tenia el regust
de la cervesa Rossita...

DAMA 3

Potser sí que m’he engreixat
però això no és cap obstacle...
Veuràs que aviat m’aprimo
amb una dieta miracle...

El règim que vull fer ara
és la dieta del pepino...
Un me’l menjo a l’amanida...
I un me’l foto pel xuminu.
VELL 3

Se passa el dia al Negrescu
afartant-se de mongeta
i es fot al llit, cada cuescu
que es queda enganxada al sostre
i l’ham de treure amb rasqueta,
Amb llufes de tal potència
i amb una mica de sort
te contracten per fer bombes
allà a Corea del Nord.

DAMA 3

Prou que hi treus un rendiment!
Explica allò que me fas!
Que quan vol fer anar la cunya
m’enxufa un tubo al detràs
per no haver de pagar un duro
de la factura del gas...

VELL 3

Doncs mira...tinc un negoci
que em ronda per la mollera...
Tu creus que t’hi pot entrar
un pantalà dins la ullera?

DAMA 3

Com tu me facis això
crido al Cristianu Ronaldu
perquè te la clavi tota
i que’t deixi el cul fet caldo.
Ja ho sap prou la Paris Hilton
de quina mida és el rave,
que li ha deixat una figa
que sembla el túnel de l’AVE...

VELL 3

Mai me donarà pel cul,
un jugador del Madrit,
jo prefereixo el Guardiola
que té el rabo més petit...
A més, no sé de què et queixes
si a tu no et falta de re,
i t’hai comprat una plaça
al pàrking Jaume I.

DAMA 3

Que per entrar hi fan un tunel
o sigui, una nova ruta:
Potser no puc treure el cotxe
però hi puc ‘nar a fer de puta.

VELL 3

Collons, per això ho vai fer...
Si et tracto com una reina...
Així pots aparcar el cotxe,
just al costat de la fenya!

DAMA 3

No treballo a la Part Alta
treballo al Port, no t’hi matis!
que aquí hi ha més Guardia Urbana
i em toca fer fenyes gratis!

VELL 3

TOCA PERON !!!

______________________________________________________________
VELL 4

Com que ara estic sense fenya
i m’hai quedat a l’atur,
compro conys de marca blanca
que venen al Carrefurt...
Primer ho vai mirar a l’Eroski
prô em costava un dineral
si havia de ficar el cotxe
al pàrking del Parc Central...

DAMA 4

És un cabró i un garrepa
i mai no em dóna ni un ral
m’hauré de buscar la vida
fabricant jerseis a mida
a un taller xino il·legal...
Com que sóc ama de casa
no puc cobrar cap salari
i m’hai d’eixugar jo el cul
amb les fulles del diari...

VELL 4

Prô no amb el de Tarragona
que van bé pel pa amb tomaca..

DAMA 4

Sempre és millor La Rassón,
que s’emporta més la caca...

VELL 4

Vinga dona, no et procupis.
Ara ja no farem curt,
amb quatre-cents cinquanta euros
que em donaran per l’atur...

Amb tot aquet dineral
ara ja no sé què fer...
Estic pensant en comprâ’m
el xalet dels Carcolé!
DAMA 4

Vols callar, tros d’embustero?
Allí ont és, és il·legal,
i algun dia el Ballesteros
te demolirà el casal...
O fes com l’Anna Torroja
i evadeix el capital...
Prô si vols te’l guardo jo
amagat dins del pitral... (seductora)

VELL 4
DAMA 4

Puc posar jo els calerons
entremig de les dos tetes?

(bavós)

Ja et deixo tocar els melons,
per setanta-mil pessetes!!

(el vell els posa, però...)
RECTOR

Vei que guanyes, i ets molt ric...
Per què encara m’has de pagar,
les set pessetes i mitja
del dia que et vai casar?

VELL 4

Per favor, senyor rector,
li prego per la patrona !
Sisplau, no em prengui els diners
Si vol, li deixo la dona !

RECTOR

Si m’agradessin les dones...
Jo no et diria que no.
Prô el meu cor... és d’un senyor...
Ehem! Vull dir...del Senyor!

DAMA 4

No li faci cas Mossèn
que de caler ja en té molt
i s’està forrant de pasta
amb els pous de la Repsol!

VELL 4

Saps que et dic? Com que tinc pasta,
faré com han fet les caixes:
me la quedo tota jo,
i com que tu et quedes sense
pots posar el cony de rebaixes!
TOCA, PERON !!!

_______________________________________________________________

DAMA 3

Ai ai, tristeta de mi...
Que m’agafa una fatiga !!!

DAMA 2

Prò, nena... Si estàs bullint
Si hasta et surt fum de la figa !!!

DAMA 4

Que no sigui la grip nova !
O la grip que ha de venir !
Lo millor és fotre-li un tiro
perquè acabi de patir!

DAMA 2

Ni se us acudi tocâ-la!
que aqueta grip és molt puta.
Deixem-la a terra estirada,
ja la prendrà la brigada
quan estigui ben eixuta...

DAMES

( a la Dama)

DAMA 1

Ara ja estareu contents
de tot lo dany que hau 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? Cop de bastó !!!
I quan ho digui el jutjat
que em fotin a la presó
que estaré més ben cuidat…

VELL 2

Lo que ham de fer amb totes elles,
és dû-les al Pakistan.
Quan una dona és tossuda
la viola un taliban
pel detràs i pel davant.

VELL 1

Enviem-les al Brasil
que el viatge no és tan car...
Ja veureu que, a la tornada,
acaben a sota el mar...

VELL 4

Apestada, apestada, apestadaaa!!!!!

Marxem els quatre a Jamaica!
Comprem unes motos harley,
per cremar les carreteres,
fumar i escoltar Bob Marley.
“Ai guana loviu, lalala…”

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 ets el que té més quartos
vés a parlar amb el rector…

VELL 4

Tranquils, que sóc exquisit
en el tracte amb els mossens.
Van ensenyâ’m de petit
a xuclar, amagant les dents!

VELL 4

Déu vos guard, senyor rector.

RECTOR

Respongueu un sí o un no:
Quina casella hau marcat
al fer la declaració;
La de l’Església?

VELL 4

Sss..si. No.
Vull dir que no hai declarat.

RECTOR

Sou dels que evadiu impostos?
Així m’agrada, fill meu!
Jo em cobro lo que em deveu, (li arrenca una cadena-medalla)
i l’anell, per cobrir els costos.
I què volíeu, digueu?

VELL 4

Per contâ-li los pecats
d’unes que són unes porques,
que no sé si han avortat
o és que tenen regles fortes.

RECTOR

El cardenal Cañizares
diu que és molt pitjor avortar
que abusar de la canalla,
per això, un bon capellà
no avorta, i en canvi …..
(música de tema “Thriller”)
I love the childreeeen, childreeeen, yeah!
Quants anys tenen?

VELL 4

Setze i pico.
I a sons pares no ho han dit.

RECTOR

Ves què porta el feminisme!
Vós sou l’avi?

VELL 4

No. El marit.

RECTOR

Jo amb vós vindré, no sé on,
que ja me direu qui són.

(Pausa)

(Ball autoritats)
VELL 4

Aquí estan les que busquem...
No que semblen virginals
com nenes que van a missa?
Doncs, mossèn, no hi ha forat
que no s’hagi alimentat
amb un tros de llangonissa.
(Cacau General)

RECTOR

Prou prou prou prou prou (Rap Cuní)
Què hi feu junts i barrejats?
Si hasta el mateix tripartit
subvenciona, enorgullit,
els col·legis segregats!
Nens i nenes, separats.
Els que tinguin pistoleta
que vagin cap a la dreta!
(Tots els actors van a la dreta. I alguna del cos amb bigutillu)

DAMA 1

Lo que aquet vell li ha xarrat (el vell 4)
de que avortem, és mentida,
que no mos poden prenyar
amb la llet tan aigualida!

VELL 1

Mira que ets mala persona!
Creus que ho has de pregonar
que el semen de Tarragona
és com l’aigua de fregar?

DAMA 1

El de pitjor qualitaaat!! (pregonant)
El més dolent de l’Estaaaaaat!!

VELL 1

Que callis! Ai!, quin disgust!

RECTOR

Cert, fill meu, és molt dolent,
de qualitat i de gust!
(atzà)

Resem:
…cucha san Josemaria
Escriban de Balaguerrr,
Tarragona ya és del opus.
¿Que mas se tiene que hacer?
Diu que me doneu les joies
i les carteres també.
Hauríeu de prendre exemple
del futbolista Kakà,
que com el seu nom indica
és evangèlic cristià,
i dóna a la seva església…
VELL 3

…un trofeu lleig del cagar.

RECTOR

A què? No voleu donar?
No passa res. Pau i glòria.
Està clar que sóu pitjors
que els del programa la Noria.
Gentussa, púrria i escòria!
I ara vai a denunciar-vos,
no perquè em doni la gana,
sinó perquè el clero, sempre,
està al servei del que mana.
(ball)

BATLLE

Que déu pare omnipotent
us guardi, mossèn Pujol.

RECTOR

Com diu el sant pare: Hail! (salutació feixista)
Ara que me’n fas esment,
estava jo en un embús,
i llegeixo a l’autobús
que diu que, probablement,
lo de déu és un invent.

BATLLE

Marededéu, quin pecat!

RECTOR

Com ho hauran endevinat?
Pel que vinc li explicaré:
Per contâ-li les pendències
de gentussa del carrer
que diuen impertinències!

BATLLE

Arquebisbe, els càrrecs públics
ham de ser més tolerants.
La crítica és saludable
quan se fa de tant en tant.

RECTOR

Han dit que es caguen en tu
i en l’Ajuntament també.

BATLLE

Me cago en sa puta mare!
Anem, que això no pot ser.

(ball)
BATLLE

A callar!
Però qui sou, morts de gana?
Aquells que sempre fan broma?
Sou molt valents fent conyeta:
Que si un regidor té ploma,
Que la Rossell, vaya jeta,
que la empanada Coloma…
Doncs faré com el Cuní
amb la Crespo de Rahola:
Tinc un gos, i al primer crit
us arrenca la titola.
I a valtros, la paritat:
L’altre gosset, el Castillu,
us envia els seus matons
que us facin xupar el burdillu.
Amb el merder que tenim
No me toqueu los collons...
que m’estan follant los deutes
d’un forat, de cent millons!
Hauré de fotre més multes:
el doble als cotxes i als bars,
als jóvens, als bars de putes,
a botigues, restaurants,…

VELL 1

Para el carro, Ballesteros
Que si et falten calerons,…

DAMA 1

…tens enterrats en un pàrking
més de vint-i-cinc milions.

VELL 2

Com que no saps què en faràs,
d’aquet forat ple de merda...

DAMA 2

...queda bé amb els ciutadans
i fes-hi una zona verda..

VELL 3

Deixa’t estar del Senat,
que només dóna espectacle...

DAMA 3

...i treu tot aquell ciment
de la platja del Miracle...

VELL 4

Mentre vagis de bracet
amb el bisbe de parella...

DAMA 4

... els del Opus te fotran
la cera de les aurelles.

BATLLE

Ai! Collons, quina memòria.
Mossèn, per lo més sagrat,
Ajudi’m, va, pocapena,
que els cabrons l’han encertat.

RECTOR

I si li dius al Castillo,
perquè els hi enviï la Urbana?
Que els acompanyin al Port
i els llancin a la bocana...

BATLLE

No, que estan molt ocupats
i no els queden dotacions...
Val més que els hi enviï el Blasques
que té més grans los collons!!

Ball autoritats

G.CIVIL

Josep Felix que ilusión!

BATLLE

Que tal estàs maricon!

G.CIVIL

Pep Felix, enhorabuena!
Qué gestión municipal!!
Tarragona ya parece
un estado policial...
Mobilitat, Guardia Urbana
y los Mossos desplegados...
Si tu me das carta blanca,
te monto un golpe de Estado...
No habrà tras este despliegue
intenciones más ocultas?
Yo creo que al ciudadano
se le va to el sueldo en multas!!

BATLLE

Vinga Blasques, per favort !
Quina idea tant nefasta...

Però, esclar, si volem Jocs
necessitem molta pasta...
Amb les multes col·labora
tothom indirectament...
No voldràs que tot ho pagui,
cony! només el Ajuntament!!
G. CIVIL

Pero hay algo que no entiendo...
Discúlpame, soy humano...
El caler del Consistori,
no és también del ciudadano?

BATLLE

Eeeeeh.....
Buenu Blázquez ponte firmes
Y atiende bien lu que quieru

G.CIVIL

La guardia Civil en pleno,
Sus órdenes Ballesteros

BATLLE

Pués resulta que una xusma
m’estan muntant un cacau
I jo rient aguantava
Però al final m’hai cagau.
I m’hai ditxu crida al Blázquez,
que sempre ha sigut molt xulo.
Als vells les darà escarmientu
I a les dames por el culu.

G.CIVIL

Ballesteros, Ballesteros
Te ahogas en una taza
Dales fuerte en el cogote,
y no seas tan nenaza!

Ball autoritats

G.CIVIL

Alto a la Guardia Civil !
Pero de la vieja escuela:
El azote de los rojos,
y de España el centinela!
Dejaos ya de tonterías,
con tanta Ley de Memoria,
saber dónde hay cuatro huesos,
no cambia ninguna historia...
Basta ya de abrir heridas
y de remover la mierda...
A nadie importan los muertos...
...y menos si son de izquierda...
Vamos a ver, vejestorios,
no me seáis majaderos,

o con los huevos que os cuelgan
me voy a hacer un llavero...
Cuidad bien de vuestras damas!
Disfrutad de su tipazo!
Puestos a morir de viejos,
mejor morir de un polvazo!!
No habléis mal de vuestros viejos,
que el tiempo los ha hecho sabios
o si no, en un santiamén
sos voy a coser los labios...
DAMES

Mmmmmmm...(mans a la boca)

G.CIVIL

Y los de abajo, también!

DAMES

Aaaah! (mans al xotxo)
Y ahora, despejad la zona,
Dejad de hacer el panoli!

BATLLE

Bravo Blázquez, Tarragona
torna a ser una bassa d’oli...

G.CIVIL

Que aunque Montilla asegure
que aquí es la izquierda ”qui mana”,
ya sólo queda de rojo
el color de mi almorrana

BATLLE

Buenu Blasques, mutxes gràssies!
Tu si que eres un amigu!
Si no llegu a estar casadu,
yo.... me casava contigu...

G.CIVIL

Tú también estás muy bién
rubio, alto, i ets molt maco...

BATLLE.-

Venga, para, por favor....
que m’estic posant verraco...

Ball autoritats
DAMA 1

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

TOTS

Espineta amb caragolins!!!

VELL 1

TOCA, PERON !!!

per.........

FI

