BALL DE DAMES I VELLS 2012
Fai caca tan consistent
que el forat del cul s’esbotza

VELL 1
Mare de Déu del Remei,
naltros us fem alabances
prô vós no ens foteu ni cas.
Què passa? Esteu de vacances?
Beneïda Santa Tecla,
Amb la que ens està caient
i ni déu nos mos ampara.
Prô què collons esteu fent?
DAMA 1
Tu no reneguis del cel
que tindràs una destitxa!
VELL 1
Prô què més mos pot passar?
Que ens caigui a trossos la pitxa?
Atenció tarragonins,
pareu ben bé les aurelles
i sabreu los disbarats
d´aquetes quatre parelles
Se vam comprar uns aparatos
per fer-nos sentir millor,
prô deuen ser tan baratos
que sonen a professó.
ELS VELLS CANTEN

VELLS
“Per nostra pensió sagraaaada…”
VELL 1
Seguim amb la puta crisi.
Tarragona està fatal,
Catalunya està arruïnada
i Espanya no té ni un ral.
DAMA 1
Vam munta’ns al Dragon Khan
pensant que era de per vida,
però la cosa Shambala
i ara mos ve la Stampida.
VELL 1
Això ho diuen los polítics:
“Que hem viscut com a rics nous
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i ara paguem la factura”,
però ells no es toquen els sous.
DAMA 2
Siiii que se’ls toquen!
VELL 2
“Sous” amb esse, sorda!
DAMA 2
Gorda ta mare!
VELL 1
N’estem farts que les finances
vagin marcant la batuta,
i que la nostra cartera
vagi quedant diminuta.
DAMA 1
La culpa és d’alguns polítics!
VELL 3
I dels banquers fills de puta!
DAMA 3
Hem de cremar sucursals!
VELL 4
Fotem-los-hi gasolina!
DAMA 4
Jo els hi tallaria el coll
VELL 3
On està la guillotina!?
VELL 1
Ja es veu que estem tots nerviosos
se’ns acaba la paciència,
prô aquest onze de setembre
ha marcat una tendència
Mentre Espanya es fa la sorda…
DAMA 2
Gorda? Ta mare.
VELL 1
…i ens tracta amb indiferència,
Barcelona es desbordava

2

amb un crit: Independència!
DAMA 1
Ai! Que sóu somiatruites!
Prô si el govern català
demana el rescat a Espanya,
que no tenen per pagar!
Si jo volgués lo divorci
no et vindria amb la plorera.
VELL 1
És que el govern i els polítics
tenen petada l’ullera,
i amb el crit d”independència”
los hi ha agafa cagalera.
Prô entretant no ve el futur,
disfruteu d’aqueta estona
escoltant Dames i Vells
genuïns de Tarragona.
I deu mil gràcies us dono
a tothom generalment
que perdoneu nostres faltes,
si per cas en res faltem.
MOLT BÉ, XICLET (sense aplaudiments)

DIMONI 1
Sabem que hi ha molta crisi
que aneu justos del cagar,
però aquestos matrimonis
també haurien de sopar.
DIMONI 2
Si us fem riure, us demanem
que ens doneu unes propines,
però si no rieu gens
doneu-se-les igualment…
ELS DOS
…i aneu a fer cagarrines.
Toca, Peron!

VELL 1
Mireu quina panerola
que me vai trobar a l'escala:
és petita, prô a la gola
m'hi cap tota la cigala.
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Perquè ningú es foti sustos,
no sé mai com ensenya-la.
S'assembla a la Withney Houston,
però després de dinya-la.
DAMA 1
El que jo tinc de negrota (és) (s'assenyala el trasero)
el que tu no pots tastar.
T'ho diré, perquè m'entenguis,
al ritme del tacatà.
COMENÇA A SONAR LA MÚSICA DE TACABRO-TACATA 1

Papi, tu saps lo que és l’Atacatà? (amb accent cubà com a la cançó)
VELL1
Atacatà?! (fent el gest de xingar, emocionat)
DAMA 1
Ata-cabró, que te dic jo... (en cubà)
CANTA

Si tu mous la tita, Tacatà,
que la tens petita, Tacatà,
per fer una visita al Tacatà (assenyala el trassero)
has d'afluixar guita, Tacatà.
VELL 1
Com me pots demanar peles.
per toca’t la carn tan magra?
Si saps que estic a dos veles,
que no tinc ni per viagra..
DAMA 1
Doncs busca feina amb sortida,
que si no això no té cura!
VELL 1
Puta? Camell? Transvestida?
DAMA 1
Funcionari a Extremadura!
El seu president peperu
es veu que quan va a cagar
s'aixuga el seu abujeru
amb el concert català.
VELL1
1

ÉS LA CANÇÓ DE L'ESTIU. MIRA EL VÍDEO: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BJ-CMHZRKHU
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A mi m'agrada manar:
Vull ser alcalde o president!
Perquè es veu que et pots forrar,
i no cal ser intel·ligent!
DAMA1
President pels teus collons?
Doncs hauràs de fer eleccions!
VELL1
Ui! Això era en democràcia!
Ara la cosa ha canviat!
Mira el Monti, mana a Itàlia
i ningú no l'ha votat.
DAMA 1
Doncs jo sortiré a un anunci
dels de la Dolce i Gabbana.
Abans que ningú els denunci, (denunciï)
aniré a fer de marrana.
Sembla que no paguen massa,
però ho fai per vocació.
VELL1
Sí, per ‘xò, sí que tens traça...
I a mi, en canvi, em dius que no!
Me retalles tots los drets
dient que són privilegis!
Ets pitjor que l'Artur Mas,
que ara tanca hasta los col·legis.
Nen, demana-li als Reis Mags (a un nen del públic)
que no ens tanquin més escoles
com la d”Olga Xirinacs”...
O a on aniré a fe’m manoles?
LA DAMA, MENTRESTANT, S'HA TRET UN MÒBIL D'ULTIMA GENERACIÓ I COMENÇA A XATEJAR

Que te toca! Va collons!
DAMA 1
Calla cony! Que envio un Uàssap! (WhatsApp)
Estem rajant de la Forns,
que l'han vist amb un gitano
de la Plaça de la Font!
Ja no quedo amb les amigues,
ens parlem per l'Internet.
Ens toquem igual les figues,
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i és més pràctic i més net.
VELL 1
L'ha sentida, senyor alcalde?
Fa el que li surt del xumino!
Segur que em surt més a compte
ajunta’m amb un tocino.
ALCALDE
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.
Ja caga prou la Camacho.
Cada cop que mou el morro
se revolta el populacho.
Prô per tu si que tinc caca (al vell)
i això és l'unic que et daré.
Mira tu si la fai maca,
que hasta te la cobraré!
VELL1
Dons niré amb unes rumanes
que per uns quants calerons
es veu que et donen carinyo
abaixant-te els pantalons.
DAMA1
Per mi com si te la peles
al damunt dels Escipions!
Cabron!
VELL 1
Toca, Peron!

VELL 2
Ham nascut a la part alta,
allà al carrer Cavallers.
Som persones ordenades
de dretes com els que més.
DAMA 2
Els del banc s’han desnonat
i tot perquè tu no pagues.
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Los mossos no’m van dar temps
ni de posar-me les bragues!!
Li vai demanar al veí
unes calces de vellut.
Xica, i quan vai sortir, “bum!”
la casa havia caigut.
DAMA 1
A què me dius!???? De vellut?
DAMA 2
Oh, és que el veí és antiquari.
VELL 2
Tot es vell en aqueix barri.
DAMA 2
Vell com tu! Que m’has fotut!!
Sense quartos i al carrer.
De Càrites m’alimento,
i encara vota al Pepé!!
LA DAMA PEGA AL JAIO (Gilipolles! Burro!)

VELL 2
Lo de l’euro per recepta
ho han fet els teus convergents.
I ara no tenim ni quartos
per los meus medicaments.
CANTA. MÚSICA: ’AI SI TE PEGU”

Farmàcia, farmàcia.
Aquest euro me mata
TOTS
Ai el copago, ai, ai, el copago.
ENTRA LA BANQUERA, COIXEJANT.

BANQUERA
Alto!
Vinc a cobrar la hipoteca,
que ens deveu uns quants milions.
VELL 2
Però quí és vostè, mestressa?
BANQUERA
Sóc la coixa de pensions.
DAMA 2
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A valtros se us en va l’olla!
Prô si no tenim ni un duro!
BANQUERA
A mi me sua la polla.
Paga’m o te foto un puro.
Prô amb què es penseu que ens abonen
les superjubilacions?
Amb los quartos dels més pobres
exprimint-los pels collons.
VELL 2
I què n’heu fet del rescat?
BANQUERA
Tot això ja ens ho hem petat.
Mira, coses del Mariano.
Li va agafar un arrebato
i va dir, pensant en Bankia;
“Hay dinero para Rato”.
DAMA 2
Aquest xiste està trillat.
BANQUERA
Tranquils que farem negoci
allà a l’aeroport del Prat.
Fotran el millor casino
de Catalunya i l’Estat.
Portarem a Barcelona
els jugadors més moderns,
els borratxos i corruptes…
VELL 2
De qui parla? Del govern?
BANQUERA
Pagueu, no fugiu d’estudi,
ja en tinc prou de desgraciats.
Sinó us pujaré la taxa
com les universitats.
DAMA 2
Per què no ens perdona el deute
amb l’amnistia fiscal?
BANQUERA
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Només serveix, si heu fet pisos
amb lo del totxo il·legal.
DAMA 2
Si és així, jo tinc per totxo
aquet jaio carcamal.
BANQUERA
Per ‘quet no te donc ni un euro.
VELL 2
I si em baixo els pantalons?
SE’LS BAIXA

BANQUERA
‘Neu, que foteu més angúnia
que la familia Borbón.
VELL 2
Toca, peron!

VELL 3
Com que tinc molt de temps lliure
i me la pelo a diari,
volia emocions fortes
i em vai apuntar a un safari.
Hauria nat a Botswana,
lo mateix que va fer el rei,
pro per xó has de ser monarca,
i robar calers com ell.
Com que tinc poc pressupost,
i han apujat tant los preus,
vai nar amb autobús low cost
al parc Sant Jordi de Reus.
Això sí, tu, d'elefants
no n'hi havia en cap racó (i)
vai caçar ‘queta bacona
que està en perill d'extinció.
SENYALA LA DAMA

És l'espècie més cotxina
de les faunes catalanes,
i en comptes d'un sol forat,
en té sis, com les totxanes.
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En un li foto els cinc dits,
en un altre l'albergínia
i encara em queden forats
pels veïns i la família.
DAMA 3
Sis forats els té ta mare (i)
vas sortir pel més petit.
Per xó tens aqueta cara
i aqueta mida, esquifit!
Estic com a deprimida,
no lubrico com abans.
Saps que sempre estava humida?
Doncs les galtes de la figa
semblen dos papers secants.
DAMA 1
Ui nena, això és greu, què et passa?
DAMA 3
Em passa com al Guardiola:
que sento que m'hai buidat.
I no trobo cap titola
que m’atiborri el forat.
El Nàstic i el Cebeté
m'han baixat categoria
i els jugadors ja no em follen
amb la mateixa alegria.
I ara estic desesperada
i per ‘xò com a reclam,
em passejo eixarrancada
per l'estadi del Nou Camp.
VELL 3
Ja ho veieu de què es preocupa...
ara que hem d'omplir els carrers
per cridar contra els que ens roben:
bisbes, polítics, banquers!
DAMA 3
Au va calla, iaioflauta,
que ara es va a manifestar...
Tant li fot per quina causa,
ell hi va per fotre mà:
Es posa al costat de xiques
d'aquetes que fumen porros
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i al moment que se despisten
comença a tocar potorros.
VELL 3
Mira tu, la que s'apunta
a nar a robar al Mercadona,
però en comptes de menjar,
roba cremes per la xona.
I es veu que surten dolentes
i encara les vol tornar.
I amenaça dependentes
i les vol estomacar.
DAMA 3
Jo només te pego a tu,
que és el que em posa calenta.
Pegar-te, mentres contemplo
com te creix... la cornamenta.
Cabron!
VELL 3
Toca, Peron!

VELL 4
Mireu-se la meva Dama;
‘a(ra) li ha agafat la mania
de treure’s una mamella
com la Madonna a Turquia
CANTA I ENSENYA LES MAMELLES

DAMA 4
Mamella per aquí,
Mamella per allà.
La xirla boniiiitaaaa!
Hai d’ensenyar les mamelles
per guanya’m algun jornal,
que aquest jaio és tan garrepa
que no me dóna ni un ral.
M’està aplicant, a la força,
la reforma laboral.
VELL 4
I oju que no te despatxi
com fa el Diario Español,
que han fotut mitja plantilla
a fer Los lunes al sol.
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Fitxaré una nena jove
que me cobri la meitat,
i que tingui, per contracte,
el txumino rasurat.
DAMA 4
De moment, estàs casat.
I si vas amb prepotència
com els cabrons de REPSOL,
t’expropiaré l’YPF (ipe-efe),
i t’ho hauràs de fer tot sol.
VELL 4
Què dius que m’expropiaràs?
DAMA 4
L’YPF, cabronàs:
“L’Instància Pel Folleteo”,
pel davant i pel detràs.
A LES DAMES

M’ho hai fet tot com la ciutat:
Zona blava, i zona verda.
El conill el tinc tot blau,
i el darrera, ple de merda.
VELL 4
Si no hi tingués un parkímetre
jo encara hi aparcaria,
però té la plaça buida
i la vergonya “floria”.
Collons! Que més surt més cara
que un taxi de Tarragona.
Vai ‘ver de demanar un crèdit
per aulora-li a la txona.
Hauré de fer com als peatges
i di-li: “no vull pagar”.
DAMA 4
Prô si la teva barrera
fa temps que no pot pujar!
I fa de mal comparar:
Los peatges són d’Abertis,
que finància a Convergència,
i el meu txitxi és tot per mí.
Vet aquí la diferència.
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VELL 4
No et fotis amb Convergència!
Rebem de Ferrovial,
de l’iteuve i d’Abertis,
però tot és molt legal.
El partit està ben net.
DAMA 4
Qui t’ho ha dit?
VELL 4
Fèlix Millet.
RECTOR
Diu que guanyes i ets molt ric.
Perquè encara has de pagar…
INTERROMP LA BANQUERA DES DE DARRERE

BANQUERA
…les set pessetes i mitja
dels quartos que et vai dixar?
Què passa? Tinc més motius
per venir a parar la mà!
VELL 4
Però, si estic arruïnat!
Vai comprar un tros a Rasquera
però tot se m’ha cremat.
No veigi quina fumera!...
SE FA L’EMPORRAT

“Marihuana cebollera”
En ‘cabat, compro a València,
i tot cremat per la inclemència.
Després compro a l’Empordà,
però també es va cremar.
RECTOR
Verge santa d’aqueix món!
BANQUERA
Tú has xafat merda, cabrón!
S’ALLUNYEN I LI FAN BANYES ROTLLO “LAGARTO, LAGARTO”

DAMA 4
Però no se’l cregueu pas,
que abans va tenir la idea
de comprar-se uns quants terrenos
allà on han de fer l’IKEA,
i ara li ragen los quartos
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com qui caga diarrea.
VELL 4
Toca Peron!

DAMA 3
Ai, ai, tristeta de mi,
que me pica el seraní.
DAMA 2
Au corre, vinga, Sisqueta
posa-li Clembuterol.
DAMA 4
Això és lo dels esportistes?
DAMA 2
Lo de les vaques, Consol.
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
No m’amenacis, vacona
o te faré un correbous.
Te lligo per les mamelles
i et poso a la boca els ous!
VELL 2
Tinc una idea més bona!
Portem-les a Castelló
a l’aeroport totes soles
que es morin d’inanició.
VELL3
Fotem el camp naltros quatre
que aquí hi ha massa cacau.
Anem-se’n cap a Damascu
que a Síria tindrem més pau.
VELL 4
De deixar les dones soles
això sí que no ho faré.
Vés quin guany hi trobaríem
deixar casa i nar a lloguer.
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VELL 1
Per resoldre aquet conflicte
com més aviat molt millor.
Tu que ta mare és de l’Opus.
VELL 2
I soltera
VELL3
I verge
VELL1
Vés a parlar amb lo rector.
VELL4
Tranquils que tinc influrències
entre els cercles clericals.
Perquè pixo aigua beneita
i cago ciris pasquals.
Déu vos guard, senyor rector.
RECTOR
Pots venir un altre moment?
Estic intentant compendre
la partícula de Higgs,
que l'esglèsia ho volem vendre.
VELL 4
Però això no és dels científics?
Que no és allò petitet
que confirma que la vida
va aparèixer d’un sol pet?
RECTOR
Dels científics? I una merda!
Viam si estàs més a l’aguait.
Té un nom popular i breu…
VELL 4
La partícula de déu!
RECTOR
I aquest nom té copirait.
Au bon home, passiu-bé.
VELL 4
Pel què vinc li explicaré:
Tinc unes dones pesades…
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RECTOR
Collons! La monja Forcades!
VELL 4
No, que aquetes es depilen
i els hi van les butifarres.
A més, no van mai a missa.
RECTOR
O sigui, unes putes guarrres!
Jo amb vós vindré, no se on.
Si un cas ja em direu qui són.
BALL

VELL 4
Aquí estan les que busquem.
Oi que semblen caramelus?
Doncs no se’n refïi, mossèn,
que les quatre són travelos.
SE VA A HAVER UN FOLLON

RECTOR
Prou!
Sembleu maricons i putes
quan s’emprenyen per no res,
després d’aquells comentaris
que vai dir a la tevetrès.
DAMA 1
Tot lo que diuen els vells
són mentides, Eminència.
Això és per dissimular
que pateixen d’impotència.
VELL 1
No és impotència, fulera!
Prô perquè tens tant de morro?
És la pudor que em destrempa
quan t’aireges el potorro.
RECTOR
Calleu! Prou follon tenim
amb el majordom del Papa.
El Ratzinger porta calces,
i el tio casi ho destapa.
Feu les paus, no sigueu burros,
que sembla que us falti un bull.
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Si tal com diuen els maies
s’acaba el món, tingueu ull.
Val més que el final s’agafi
amb la sigala en remull.
I ara resaré per valtros
a Escribà de Balaguer.
VELL 4
Però aquest no era franquista?
RECTOR
(A) Franco també resaré.
I a Hitler, i a Mussolini,
que segur que us faran bé.
DAMA 3
Mossèn, jo hai deixat de creure,
i d’oracions no en vull més.
RECTOR
Però la fe no es pot perdre!
Necessito els teus diners!
VELL 1
Jo tampoc crec.
DAMA 2
Jo tampoc.
RECTOR
Doncs me’n vai a denuncia-us,
no perquè em doni la gana,
sinó perquè el clero, sempre,
està al costat del que mana.
AQUÍ NO HI HA BALL, PER GUANYAR TEMPS

BATLLE
Déu vos guard mossén Pujol.
Avui sí que m´hai rentat,
me podeu donar pel flendis
que el tinc tot immaculat.
EL RECTOR DÓNA PEL CUL AL BATLLE

RECTOR:
Doncs avui vinc emprenyat.
No n´hi ha prou amb les parelles
que no passen per l´altar
que tu cases a l´Iniesta
amb sense ser capellà.
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BATLLE
No se m´enfadi arquebisbe,
que tinc molta devoció.
Soc creient i vai a missa
i surto a la professó.
RECTOR
Prô si dius que ets tan catòlic
què són aquests casaments
de bujarrons i llesbianes
a dins de l´Ajuntament?
BATLLE
Es que ho va dir el Zapatero.
RECTOR
Au, neteja’t el trasero.
ES DESENGANXEN I NETEGEN

Pel que vinc t’explicaré;
Hi ha gentussa que es baralla
i que foten molt merder
a l´igual que la canalla.
ALCALDE
Doncs ‘nem-hi a peu, i no en bus,
que el bitllet és un abús.
BALL

RECTOR:
Aquí están els que busquem,
que potser coneix algú?
BATLLE
No conec pas a dingú.
VELL 1
Senyor Batlle…
BATLLE
A callar, cony! O us arresto!
Ja n´hi ha prou d´aquest color!
Li diré a la Carme Crespo
que us tregui la subvenció.
VELL 1
Si l’heu reduït un colló!
Un seixanta-set per cent
a les coses culturals!
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DAMA 1
I has retallat otro tanto
a les entitats socials.
BATLLE
Au, va! No sigueu banals!
VELL 2
Has apujat los impostos!
DAMA 2
La brossa, les llars d’infants,
L’IBI, l’escola de música…
BATLLE
Coses insignificants!
VELL 3
No vau fer res per Sant Joan.
Ni fogueres, ni verbenes.
BATLLE
Vam fer la Feria d’Abril
que això sí que val la pena.
DAMA 3
En canvi te gastes quartos
amb arquitectures falses
com el jardí vertical.
BATLLE
Quin, el que tens a les calses?
No volieu zones verdes?
Doncs, au. No feu que m’empipi.
Que hai pintat de color verd
la meitat del municipi.
DAMA 4
Molt jardí i molta pantalla,
prô Tarragona està bruta
de bitxos i de deixalles.
BATLLE
Au, va, calla, tros de puta.
Que no vas veure la roja
en ‘quella grandiositat?
Doncs si es mira la pantalla
no es mira l’escarabat.
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VELL 4
I el teatre Tarragona?
BATLLE
Aviat s’inaugurarà.
I l’endemà de la festa
el tornarem a tancar.
I ara, deixeu d’emprenyar.
I si no us agrado gens,
feu com Natàlia Rodriguez
que va fotre el camp, corrents.
No me doneu tanta guerra
que ja sembleu convergents:
la Forns? un zero a l’esquerra,
(i) lady Gagá del pepé,
aquest cobra tant com xerra.
Si no me deixeu tranquil
us juro que, com hi ha món,
crido a la Guàrdia Civil.
AQUÍ NO HI HA BALL, PER GUANYAR TEMPS

CIVIL
Flayesteros, que ilusión!
BATLLE
¿Qué tal estas, maricón?
CIVIL
Quiero pedirle una plaza
de urbano, si es que le sobra.
Dicen que, de toda España,
es la poli que más cobra.
BATLLE
Si no pago lo que piden,
s’amotina el cuartelillo.
¿No veus que tienen de kefe
al ruc del Carlos Castillo?
CIVIL
¿Ese no es el que “barrecha”
pijos con kale borroka?
Hay que ver, el chulo putas,
que grande tiene la boca.
BATLLE
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Bueno, Blàsques, posa’t firmes,
que no hay venido de balde.
CIVIL
La guàrdia civil, en pleno,
a sus órganos, alcalde.
S’AGENOLLA PER MAMA-LI

BATLLE
Ara no, que està pellejo.
Quiero que casques a viejos
y a furcias de gran calibre.
Ara que ha plegao la ETA
debes tener tiempo libre.
CIVIL
Quien te ha visto, Ballesteixon.
Si se trata de joder
no hay mayor hijo de puta
que un sociata con poder.
BALL

CIVIL
Atento todo el gentío!
Yo soy Blàsques, el sargento.
Id enseñándome el culo
que un plis su lo reviento.
Vamo a hacer un referéndum
como aquel de Extremadura.
Y en vez de toroh o trabajo
votais la cosa mas dura:
o la porra o el carajo.
VELL 2
Jo, el carajo.
CIVIL
Silencio!
El Rajoy lo tiene claro:
Ha prohibido la opinión
a estudiantes de València
y a mineros del carbón.
Y al que lleve la contraria,
sufrirà una regresión
como en los tiempos de Franco:
dos hostias y al paredón!
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INDIGNACIÓ DE TOTS (FOLLON) ENTRA EL JUTGE

JUTGE
Orden! Silencio en la sala!
Sargento! Use la pistola,
que nadie gana en fascista
a la justicia española.
Soy más que un juez. Soy supremo!
Y, al igual que el mismo rey,
hago lo que se me antoja
por encima de la ley.
MOSSÈN
Diu que tambien ets de l’Opus?
JUTGE
Si, mossén. De l’Opus Dei.
ES BESEN I DUEN: “ENCANTADA. IGUALMENTE”.

La Justicia es implacable
con rojos separatistas,
pero ciega con los fraudes
del pepé y los socialistas.
Grandes hombres nos dió España:
Rivera, Camps, Matas, Rato…
Lo dan todo por la patria,
y yo, por mi patria, ma-to!
(Andreita, cómete el pollo)

Tomad ejemplo de Fraga.
Siempre fiel a la nación!
BATLLE
Ja ho vai dir jo que era el padre
de nuestra costitussión.
JUTGE
Yo me voy para Marbella
(y) lo digo sin disimulo.
A ver si mi guardaespaldas
me quiere dar por el…protección.
BATLLE
No rima.
JUTGE
Pero antes dicto sentencia:
Catalanes, a callar!
Y al que no cumpla obediencia
lo mando a una conferencia
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de José Maria Aznar.
TOTS
Aaaah! Noooo! Sisplau!!! Pietaaaat!....
CIVIL
Y ahora tos pa casa,
y despejadme la zona.
BATLLE
Bravo, Blasques! Tarragona
ya vuelve a ser una bassa.
CIVIL
Igual que el Ayuntamento,
que con ese entendimiento
entre derecha e izquierda,
has convertido los plenos
en una “bassa” de mierda.
BATLLE
Toca, Peron!
BALL

DAMA 1
Santa Tecla, gloriosa,
Mare dels tarragonins.
Que tindrem avui per dinar?
POBLE
Espineta amb caragolins!
VELL 1
Toca, Peron!
BALL I FINAL

Acabat el 29-8-2012
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