BALL DE DAMES I VELLS
2011
De marbre tinc los collons,
i la cigala de bronze.

VELL 1

Mare de Déu del Remei,
vós que sou dels embolics
d'aquestes quatre parelles
una espia a Wikiliks:
informeu-nos una mica:
són reals aquetos pits?
Beneïda Santa Tecla,
per Tarragona és crucial
que el vostre braç incorrupte
toqui l’urna electoral.
I potser així guanyarem
alguna candidatura,
del que sigui, no fotem!
Perquè ara només guanyem
(i en això ningú ens atura)
a les llistes de l'INEM...
Ni jocs del mediterrani
ni capital de cultura...

DAMA 1

Es veu que s'ho va endur Mèxic,
però el de Port Aventura!

VELL 1

Atenció tarragonins,
pareu ben bé les aurelles
i sabreu los disbarats
d´aquetes quatre parelles
S’hem comprat uns aparatos
per fer-nos sentir millor,
però deuen ser baratos
perquè recorden, a ratos,
els gitanos venedors:

LA DAMA 1 IMITA UN VENEDOR DE FIRA (VEU GRUIXUDA)

DAMA 1

“Maria, que traigo bragas
pa taparte donde cagas”

VELL 1

Europa és un cagadero
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que es troba al fons i a la dreta,
i la Merkel té el pandero
que apunta a la nostra jeta.
I aquí los de Convergència,
es troben en tal apuro
que han fotut a Economia
al doctor boig que sortia
allà a Regreso al Futuro.
DAMA 1

Diuen que el president Mas
dicta normes tan severes
que li diuen al despatx
“Arturu, manos tijeras”.

VELL 1

N’hi ha un altre que se fa a mida
uns tratges de quatre pams.
En ‘cabat diu que és mentida
i després, va i fot el “Camps...”.
Però això de l'ultradreta
no és producto nacional,
i arreu de tot el planeta
la cosa es posa mú mal.
Fins i tot a Tarragona
commemorem perquè sí
el setge, el mil-vuit-cents-onze
dels avis del Sarkozy.
I deu mil gràcies us dono
a tothom generalment
que perdoneu nostres faltes
si per cas en res faltem.

DIMONI 1

El diable va engendrar-nos
perquè som fills de banquers,
i se cagarem en valtros
si no afluixeu els calers.

DIMONI 2

Si penseu ‘nar-se’n de gratis
cap a casa a fotre un clau,
us pegarem amb el rabo
fins que se'ns quedi tot blau!

ELS DOS

Placa, placa, placa. (moviments pèlvics)
Toca, Peron!
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VELL 1

Mireu-se la meva dama
És tan graciosa i tan feia
que tothom se la disputa
igual que si fos l'IKEiA!
Se pinta com una lloca
De lluny sembla una model,
Però quan obre la boca
que aquells sossos dels Manel!

(LES DAMES CANTEN: AL MAR, AL MAR...)

DAMA 1

Doncs com a mínim jo afino,
Prô si em tapes lo txumino
‘niré a la Plaça de Braus:
i amb la meva veu curtida
cantaré com la Winehouse,
però amb un pèl més de vida.

CANTA

Si tú me vols petar el buiuiu
jo te dic que no, i no, i no.

VELL 1

Ara diu que vol un fill,
com la Bruni. Així prenyada.
Pro quan li busco el conill,
i la tinc encanonada...
Me diu que està marejada.

DAMA 1

Enxufa’m, tu, la cigala?
Ni amb dos piscines d’alcohol:
la tens més contaminada
que els pepinos espanyols.
M’hai tatuat la pataca
amb un senyal de 120,
perquè amb lo seu metesaca
me fa aulor de socarrim.

VELL 1

Si el teu txotxo contamina
abans d’haver d’anar a peu,
t'hi cànvio la pegatina
i te l’endinyo a 110!

DAMA 1

Jo li demano que afluixi
que m’escalda la petxina,
que abans de menjar-li el sushi
me trago tot Fukushima!

VELL 1

Sabeu perquè no em fa un mos?

3

Perquè es creu que és del Japó,
però ve de Vandellós...
DAMA 1

Me creia que al ser un padrí,
la carn que té a la bragueta
només era pel pipí.
Però és igual que la ETA,
no s’acaba de pansir.

VELL 1

La tinc llarga i empinada
i pujar-hi és excitant.

(LES ALTRES DAMES: I TANT, I TANT!)

Si ja me l’han batejada
com l'atracció més sonada,
i li diuen Strauss-Khan.
DAMA 1

Jo, quan hi pujo, gomito.

VELL 1

L’ha sentida, senyor alcalde?
Diu que no li importo un pito.
Ara que hai pagat la gàbia
no hi puc fotre el periquito.

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

Doncs sí, alcalde. Cago dreta.
Estira aquí, que veurás
la destrucció del planeta
que em pot sortir pel detràs!

LI OFEREIX EL DIT

VELL 1

No l’estiris, Ballesteixon,
que això està ple d’innocents.
Si peta, ens trobarem merda
hasta entremig de les dents.

DAMA 1

Potser serà la manera
que te les rentis, pudent!

VELL 1

Toca, Peron!

VELL 2

Mireu-se la meva dama:
La vai ‘gafar amb la hipoteca
i al no poguer pagar el banc,
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volia torna’ls l’oferta (i)
no la volen ni de franc!
Per treure-li un rendiment,
m’hauré d’afiliar a la C.U.P.,
que ho fan tot per votacions.
Qui vol que ”quet “ tros de penca
li xarrupi los collons?
DIRIGINT-SE ALS COMPANYS I ALÇANT LES MANS COM SI FOS UNA VOTACIÓ

DAMA 2

Deix estar les votacions!
Has de fer com Berlusconi
i apujinar els calerons.
Que per menys de 3 mil euros
no t'ensenyo ni els mugrons.

EL VELL RENEGA “MECAGUN LA PUTA….”

Se’m queixa igual que el Mourinyo
i ja tinc la sang que em bull.
Com me toquis més la figa,
te fotré aquet dit a l’ull!
LI ENSENYA EL DIT DEL MIG I LI INTENTA POSAR

VELL 2

Se pensa que és la Shakira,
la que canta el waka waka,
mentres lo Piqué li endinya
l’avi siset i l’estaca.

DAMA 2

Tu vigila la defensa,
I no siguin tant buscon,
que això teu és una ofensa
al costat del Piquetón.

VELL 2

Si el que vols és dona’m guerra
jo t’escriuré l’epitafi:
bèstia, porca, bruta i berra
com el cabrón del Gadafi.

DAMA 2

Jo foto el camp. Ja en tinc prou!
Amb tú ja res me consola.
‘Niré a viure als vestidors
dels jugadors del Guardiola.
Tu no saps el gust que don
l’aulor de tanta titola!

VELL 2

Canviaré de bona gana,
pro no em deixis, per favort!
No aniré a la Riojana
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per paga’t aquell avort!
DAMA 2

Per això me treus el sou
i em demanes sacrifici?!
Doncs faré com los de Londres
i et cremaré l’edifici!

VELL 2

I encara et retallo poc,
què podria ser pitjor.
Te puc deixar sense calces
i amb un sol sostenidor.

DAMA 2

Doncs vull la separació!
Si tu no vols ma cotorra
hi ha una fàcil solució.
Li explicaré lo d’Andorra
al meu amic inspector!

VELL 2

La meva jubilació?
D’això no seràs capaç!
Abans te retorço el braç
fins que te quedi un monyó.

EL VELL LA AGAFA EL BRAÇ PER TORÇAR-LI, PERÒ ELLA LI FA UNA CLAU DE JUDO I EL FOT A TERRA.

DAMA 2

Hai ‘nat a un curset de judo
de defensa personal.
Me vas enredar amb l’herència,
i ara que no tens ni un ral
me costarà un dineral
tanca’t a la residència!
Així petis, carcamal!

VELL 2

Toca, Peron!

VELL 3

L'altre dia vai jugar
a un concurs de botifarra (i)
només per participar,
me va tocar aqueta guarra.
És enana i té mostatxo,
prô mira tú, es un detall.
Quan li vull fotre el pistatxo
la tombo de cara avall.

DAMA 3

És mentida això, embustero!
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Vam coneixe'ns xatejant.
Tu buscaves un travelo
amb la cigala ben gran.
I jo sóc una princesa!
Sóc peluda, és veritat...
Però tota la noblesa
va darrera el meu forat.
VELL 3

Ara vol ser una princesa
com les dels contes de fades...
Si no et cánvies la compresa!
I duus les calces cagades!
Hauries de ser més fina,
com la Kait, aquella anglesa.
Perquè filla, ets tan cotxina
que espantes la reialesa.

DAMA 3

Jo volia un príncep blau,
jovenet, com el Guillermo,
que em pogués fotre un bon clau...
Vai calenta com un termo!
Prô ell és més com l'Alberto,
un príncep d'aquetos gais.
Per ‘xò em poso a la rotonda
d'allà dalt Els Garidays. (Els Garidells)

VELL 3

Això és perquè no tinc guita!
Com que han pujat tant la llum...
Ja no m’endollo la tita
perquè augmenti de volum.
Què puc fer perquè s'oblidi
que el PIRMI ja no el cobrem?
Buscaré un altre subsidi...
aniré a atracar l'INEM!

DAMA 3

S’han fotut fora del pis
per no pagar la hipoteca.
Se’l van vendre com Xartrès
i ara diuen que és Xibeca.
I ell té quartos, l'agarrat!
Com el Botín, (i) tots aquests,
i també vol un rescat
per guardâ-s'ho als calçotets.
Si al menos no em maltractés!
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Vols que expliqui a aqueta gent
el que em vas fer l'altre dia?
VELL 3

Pró si va ser un accident!
Ja ho explicaré jo, mira:
Van venir uns cosins de Reus
per coneixe-la en persona,
i la vai 'gafar pels peus
per mostrar-los bé la xona.
I no sé el que em va passar... (pensa)
Lo mateix que al Sergio Ramos!
Que em devia relliscar... (dubta, pensa)
Que em va caure al terra, vamos! (conclou)

DAMA 3

Se me va abonyegar el pit
com la copa del Madrit!
Si vols que obri els orificis
m’has de treure de la crisis!

VELL 3

Doncs farem menjar ecològic,
que ara n'hi ha per tot arreu.
Li posem una etiqueta
i doblem per tres el preu!
Tu saps fer algo de profit? (foteta)

DAMA 3

Doncs fer menjar blanc de Reus
amb la llet que em surt del pit!
Mal parit!

VELL 3

Toca Peron!

VELL 4

Mireu-se la meva nina,
quin cos més escultural.
Doncs li canta la petxina
com canta el David Bisbal.

(CANTA I ENSENYA LES CALCES)

DAMA 4

Ave, Maria!
Ai, la xuribia!
El Bisbal s'ha separat!
I la meva veu el crida
per dî-li que el meu forat
ara ja és seu de per vida!
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I tu calla repel·lent,
que m'aulores malament.
Lo que me ruixo a la …vulva (la resta fan: “Ooooh!!” per la finesa)
és un pot d'insecticida,
per les puces que te salten
d’aqueta fava podrida.
VELL 4

No me deix tocâ-li res,
ni me dóna cap llicència,
igual que la tele tres
que l´han prohibida a València.
Prô amb aquest repetidor, (es posa el bastó a l’entrecuix i l’aixeca dirigint-se a ella)
segur que agafo freqüència.

DAMA 4

Fuig d’aquí, no em pots tocar! (assenyala el xumino i li explica per què)
Com han fet amb els castells
Lo conill m´han declarat
Patrimoni in-ma-te-rial (remarca “inmaterial”, que per això no la pot tocar)
de tota la humanitat.
Ningú sap per què serveix
Prô em sento reconeguda.
Quan m’ho van comunicar,
tu juro em vai quedar …muda.

VELL 4

Al teu txotxo inmaterial
s’hi acumula un munt de brossa!
Té la txona tan poblada
que es veu que es pot incendiar,
i hai trucat a la brigada
perquè vinguin a podar.

DAMA 4

Al pelut que aquí me creix,
si tu hi poses el llenguado,
podem fer caldo de peix
remenant-ho amb molt cuidado.
Tu preocupat de lo teu
perquè fent tant de xanxullo,
com no siguis regidor
te darán pel cul al trullo.

VELL 4

No crec que me passi res.
Tarragona es paradís
de delictes i cagades.
Guaita tú, ja han arxivat
el cas de Terres Cavades…
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Jo mateix vai comprar un tros
allà a la Vall del Llorito,
i dels calers que hai guanyat
a ningú li importa un pito.
RECTOR

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

VELL 4

Prô si ja no tinc més quartos,
que vai fer mala inversió.
Per fe´m soci de l´Esgae,
me van fotre a la presó.

DAMA 4

Mossèn, no li faci cas,
que per guanyar uns quants bitllets,
se baixava els calçotets
i entomava pel detràs.
I per cada exclamació
li pagaven drets d´autor!

VELL 4

Toca Peron!

DAMA 2

Ai, ai, tristeta de mí
que me roda això d’aquí!

DAMA 3

Correu nenes que s’aufega,
‘neu-li fent vent amb lo vano.

DAMA 4

Deixeu-la, que va borratxa
com aquell, l’Ortega Cano.

DAMA 1

Ara ja estareu contents,
mals vells! del dany que heu causat.
Sisquera, tu va, belluga’t
no et quedis aquí plantat.

VELL 1

És l’últim cop que me faltes!
Davant d’aqueta agressió
farem la revolució
disfressats de perroflautes.
(Eh, tiéneh un cigarro?)

ELS JAIOS TREUEN CADASCÚ UNA PANCARTA AMB ELS ESLÒGANS:
TXUMINOS: PROU CORROSsIÓ!

10

VIAGRA PARA TODOS.
DEMOCRÀCIA ANAL, JA!
NO HAY TXOTXO PARA TANTO XORIÇO!
PUIG DIMISSIÓ, JA LES CASCO JO!

VELL 2

Companys, si estem indignats
hem de dormir en una plaça,
anar bruts i despullats
i fumar porros en massa.

VELL 4

Montarem una assemblea
per veure, amb elles, què es fa:
O les enviem a la merda,
o que vagin a cagar.

VELL 1

Enviem-les a Noruega,
en ‘quella illa petiteta,
on diuen que al pilla-pilla
hi juguen amb escopeta.

VELL 3

Amics meus fotem el camp,
posem els quartos a Suïssa
que diu que si vas pagant
te mengen la llonganissa.

VELL 2

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.
Tú, que ta mare era verge,
ves a parlar amb lo rector.

VELL 4

Tranquils, que tinc influrències,
entre els cercles clericals,
perquè pixo aigua beneita
i cago ciris pasquals.

VELL 4

Déu vós guard, senyor rector...

EL RECTOR FA ANAR UNA PANTALLA TABLET

RECTOR

Ara estic molt ocupat,
que tinc al Papa en pantalla.
Estem parlant de Madrit,
que va quedar atapeït
de joventut i canalla...
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VELL 4

Si s’està fent una palla!

RECTOR

Doncs, apa, papa. Salut.
Apa, esquitxada papal! (papal, papal!)
Au, bon home, què volies?

VELL 4

Per contâ-li d’unes dones
que són una malaltia:
Són florides com la Crespo (i)
crispades com la Floria.

RECTOR

Jo, d’aquetes “socia-listes”
no em sentiràs dir ni així’s.
Que amb lo que me subvencionen
estic content i feliç.
Prô em cago en la comunista
Aqueta de l’Arga Sentís.

VELL 4

Les que dic són molt pitjors!
Per mí que voten la C.U.P.!

RECTOR

Doncs anem a redimir-les,
que els ous ja me fan xup-xup.
(ball)

VELL 4

Aquí estan les que busquem...
Miri-les, semblen beates,
igual que Joan Pau segon.
I els hi fan pudor les calses,
com mòmies de l’altre món.

MERDER GENERAL

RECTOR

Prooooou!!!!
Què es aqueta virolència
malbaratada en merders!
Guardeu aqueta energia
per quan montem el congrés.

VELL 1

Collons, només monteu festes!
I de què anirà el sarau?

RECTOR

Serà entorn de Santa Tecla,
de quan s’ho feia amb Sant Pau.
És que si no és amb “jolgorios”,
la religió no s’aguanta.
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VELL 1

Cagundena! Treballeu!
Enlloc de fer tant el manta!

DAMA 1

No en faci cas, eminència,
que es queixa per nimietats.
Quan l’escoltes una estona
sembla l’Olga Xirinacs.

RECTOR

Jo no sé a qui m’hai de creure.
Tots voleu tenir raó,
i a mí lo que me preocupa
va per un altre cantó.
Diu que a la Cala Romana,
si passeges entre els pins,
trobes homens sodomites
que te l’endinyen fins dins.

VELL 2

I això què hi té a veure amb naltrus?

RECTOR

Es per si algú hi ha d’anar,
per si em troba la cartera
que vai perdre per allà.

DAMA 2

I de lo nostro, què hi ha?

RECTOR

No us daré la nulitat,
perquè un matrimoni nul,
a part de que surt molt car,
me dóna bastant pel cul.
El Papa va dir “in-di-so-lu-ble”.
I un casament no el separa,
ni un jutge, ni un advocat,
ni la vostra puta mare.
No sabeu la gran fortuna
d’aquest fet sacramental.
Parlem d’unió entre home i dona,
i no entre dos anormals.

DAMA 3

I si es tant gran la fortuna…,

DAMA 4

…perquè no es casa, mossèn?

RECTOR

I haver d’aguantar una sogra,
cunyada, hipoteca i nens?
No, no. Jo visc sol, i en pau.
Tinc xòfer i majordoma,
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resideixo en un Palau (i)
no pago impostos ni en broma.
Perquè hauria de deixau?
Per aguantar una familia?
VELL 3

De familia en tenim tots
Vostè no té parantela?

VELL 4

Diu que sí, que té uns “nebots”
I cada nit els hi pela.

RECTOR

Ara sí que s’heu passat!
No em deixeu altra sortida
que cridar l’autoritat.
Matrimonis desgraciats!
Vaya una merda de vida!
(ball)

BATLLE

Déu vos guard, mossèn Pujol.
Què? Com tenim el forat?

RECTOR

Tú, no ho sé. Jo el tinc petat.

BATLLE

Vull dir el de la catedral.
No hi feien excavacions?

RECTOR

No, que hi fan una piscina
per remulla’m els collons.
Pel què vinc, t’explicaré:
Hi ha uns matrimonis de merda…

BATLLE

Són los de Dames i Vells!

RECTOR

Jo parlava en general,
però, vaja, també d’ells.

BATLLE

Trucaré al Carles Castillo
que els tanqui, que n’estic fart!
Collons, ara comunica!
Ja deu estar en algun bar.

(ball)

RECTOR

Aquí estan els que busquem.
Que potser en coneix algun?
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BATLLE

No conec pas a dingú.

VELL 1

Sr. Batlle...

BATLLE

Calleu, cony, que ja m’enfilo !!!
Pareu de fer el cigalot,
o us envio a tots a Olot
i us tanco a dins d’un asilo
Es veu que hi ha un zelador
que diu que, de tant en tant,
mata els vells “per compassió”,
amb xutes de salfumant.
Només me faltàveu valtros
repassant-me l’engonal,
amb los deutes que arrossego
del Mercat Municipal.
L’actual és tant bonic,
dibuixat pel pintor Arola,
que vull que ara me tatui
el seguici a la titola..
No m’expliqueu més problemes
que ja tinc un bon sidral
disputant-me la poltrona
amb l’Àngel Ros i el Nadal.
Vull ser cap del PSC
per només toca’m la fava,
i que se me vagi inflant
pensant en lo Rubalcaba.
I no em vingueu amb consultes
per lo dret a decidir...
O decidiré cagar-me,
en el cony que us va parir...

VELL 1

Ballesteros, te fas gran...

DAMA 1

La memòria se’t despista...

VELL 2

Recordes que fa trenta anys...

DAMA 2

...eres independentista?

VELL 3

Amb tanta obra del Mercat...

DAMA 3

...a algú se li ha anat la pinça,

15

VELL 4

i el pressupost ha pagat...

DAMA 4

...només nómines d’Espimsa!

BATLLE.

Au, va! Tot aixó és mentida!
El que dieu no és cabal!

RECTOR

Pep Fèlix, Si jo ho sabia,
tot i ser confidencial!

PER DARRERA L’ALCALDE APAREIX UN FANTASMA

DAMA 1

Fantasma! És un fantasma!

BATLLE

Senyora, que s’ha cregut!
Jo no ho sóc d’aqueta mena!!!

MOSSÉN

Que diu que al darrera teu
hi ha com un ànima en pena!

FANTASMA

Pep Fèèèèlix, para’t, atuuuura!

BATLLE

Collons! Prô si és el fantasma
de la Navidat futura!

FANTASMA

Calla burro! Que no ho veus?
Tot i que semblem de Reus
som... la moció de censura!

L’ALCALDE LI TREU LA CAPUTXA AL FANTASMA

BATLLE

Són la Forns i Lady Gaga!
Aixó és pitjor que un malsón!
La més terrible tortura!

FANTASMA

No sóc Gaga, maricón!
Hem dit: moció de censura!

CANTA

OOOOOOOOOOOOOO...T’embetumareeeee’m!!!

RECTOR

A ningu' no se li escapa
que manareu amb estil...
Si l'Alejandro és la Gaga,
la Forns és Cruella De Vil!

BATLLE

Però això és un descontrol!
I què en diu l'Oriol Pujol
de tota aqueta patum?
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FANTASMA

Tranquil, que aquet, de fantasma,
ho és mes que naltrus dos junts!

VELL 1

Ves amb compte, Ballesteros,
després de les Generals
vindràn aquests dos fantasmes
a tocar-te els genitals.

BATLLE

No obtindreu el meu despido!
I us juro que m'apalanco
fins que tregui arrels com Franco
al Valle de los Caidus!

AL MOSSÈN

Anem a buscar al sargento
Que ara estic acollonido!
BALL
EL FANTASMA TAMBÉ VOL BALLAR, I L’ALCALDE L’INTENTA FER FORA.

CIVIL

Chosen Félings, que emoción!!

BATLLE

Qué tal estás, maricóóóóóón???!!!´

CIVIL

Pues indignado y muy mal.
¿No vistes, en Barcelona,
esa carga policial
zurrando a varias personas?
Pues me pareció fatal.

BATLLE

Eres de los indignados?

CIVIL

Con ese del Felip Puch
es con quien me he cabreao!
Toa la vida repartiendo
i el tio ni me ha llamao!

BATLLE

Venga Blàsques ponte firmes
que te diré lo que quiero

CIVIL

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

BATLLE

Pues resulta que la xumsa
se me ha revolucionau,
y estoy igual que el Mubàrak (que el de Síria?)
con el culo así apretau.
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CIVIL

Con lo bueno que tu eres (sorna)
que no pegas nunca un grito…
Anda, vamos, mariquita,
que me pillas calentito.

BALL

CIVIL

Atenta la concurrencia!
Pongo en su conocimiento
que ha llegao el superhombre,
The Man Blasques: el Sargento.
Me han chivado, vejestorios,
Que estais muy alborotaos.
Pues teneis suerte, atontaos,
si fuerais controladores
ya os habria encañonao.

ES TREU LA PISTOLA I ENCANONA UN JAIO AL FRONT. AQUEST DIU: “UI, QUE SUERTE!”

Vamos a ver, holgazanes,
si me volveis a incordiar
os aplicaré un “Bin Laden”,
que son dos tiros, y al mar.
EL MATEIX JAIO ENCANONAT DIU: “ ÉS QUE LLO NO SE NADART”

Y pa vosotras, cachondas,
no os quiero por las rotondas,
que provocais accidentes
enseñandoles el coño
a conductores calientes.
Si quereis mas clientela
irse al parque Francolí,
que los urbanos, los mossos
y hasta la Guardia Civí,
estamos todos allí.
Y atención, que viene el cambio.
Ya se acercan las gaviotas.
Temblad los antisistemas
separatistas e idiotas,
que Rajoy ya está caliente
y le hierven las pelotas.
A la escuela en español
y ni catalán ni chino.
El que quiera la immersión,
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que se compre un submarino.

Va a gobernar la derecha,
española y catalana,
que al Duran lo haran ministro
por órdenes vaticanas.
Solo quedará de rojo
el color de mi almorrana.
Y ahora toos pa casa,
y despejadme la zona!!!
BATLLE

Bravo Blasques, Tarragona
lla vuelve a sert una bassa...

CIVIL

No te fies, Ballesteros,
que aunque estés de buena racha,
recuerda que Tarragona,
és de mayoria facha.

BALL

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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