BALL DE DAMES I VELLS2013
És la que fa trenta-tres
i al cul no m’hi queda res.

De tots los que ja portem
és lo dècimo-tercer…
Si no t’apartes la tofa
la figa no se’t veu bé.

VELL 1
Mare de Déu del Remei,
mos encomanem a vós
prô la crisi no s’atura…
Siusplau, mateu-nos a tots
i acabeu amb la tortura!!!
Beneïda Santa Tecla…
Penseu que ja som vellets…
Va collons! … Com trigueu massa,
semblarem “The Walking Deads”!!!
(s’acosten a les Dames fent de zombis) UuuuuuuuuH…..
DAMA 1
Sí que sembleu quatre zombis
prô fills meus, és per l’aulor…
que hasta les mosques de casa
gomiten de la pudor!

*

DAMA 3 (canta)
A-A-A, MARRANO
DAMES 1 I 3
A-A-A, MARRANO
DAMES
A-A-A, MARRANO
DAMA 1 (CANTEN)
Jo volia un gentelmen!!
TOTS MENYS EL VELL 1
MA, MA, MA, MARRANO/A
MA, MA, MA, MARRANO/A
MA, MA, MA, MARRANO/A
VELL 1
Doncs ensuma cara al vent !!! (es peta)

*

PSY- GENTELMAN M/V http://www.youtube.com/watch?v=ASO_zypdnsQ (cap al minut 1:56)
Apreneu-vos, també, els passos de la coreografia ;-)
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VELL1
Atenció tarragonins…
Pareu ben bé les aurelles,
I us diré en una estoneta
les tragèdies que torturen
a un país de pandereta...
Grècia i Xipre, en bancarrota
i Espanya va pel camí…
El “grec” se’l faran a naltros
els cabrons del FMI! (femeí)
I es que aquets paios se pensen
que Europa és un gran casino…
mentre la Mérkel retalla
i ens refrega pel xumino…
Només los bancs sobreviuen.
Són los que estan més contents…
rescatats i estafant iaios,
amb les Accions preferents!
Si Espanya està sota mínims,
Catalunya està pitjor
i s’escampen com la merda
els casos de corrupció!
DAMA 1
Corrupció la que tens tu
i lo que et surt per l’ullera,
que cada cop que va al vàter
s’embossa la claveguera!
VELL 1
Me refereixo als polítics!
-no siguis espavilada!que quan veuen que t’acotxes
te la claven doblegada…
De txantxullos, Convergència
també n’està empastifada,
però es tapa les vergonyes
amb la bandera estelada.
Però ells estan ben tranquils:
“Shanta Rita, Shanta Rita… (fent de Rajoy)
Eshte shobre no she quita”
“Yo no piensho dimitir”
I ja està: “Fin de la cita”!
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Llancen cortines de fum
i a Gibraltar treuen pit…
Prô el Rajoy després acaba
amb el Peñón embotit.
I enmig d’aquet batibull,
Catalunya no vol creure…
S’ha acabat de parar el cul,
ser banyuts i pagar el beure!!
I això jo no m`ho hai inventat
que és el poble qui ho demana:
Concert per la Llibertat
i una gran cadena humana!
DAMA 1
Què, “cadena”!, un cadenot!
Més que d’Alcanar a El Pertús.
Cada cop que m’en recordo
se m’estarrufa el perrús.
VELL 1
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.

DIMONI 1
Naltros dos volem marxar
per entrar al ball de diables,
que enguany celebren trenta anys
de pràctiques inflamables.
DIMONI 2
Els diables tenen petardos
i aquí només hi ha petardes.
Ells gasten en carretilles
i aquí els jaios fan burilles.
DIMONI 1
Prô és que entrar al ball de diables
una cosa t’assegura:

3

DIMONI 2
Tens feina a l’Ajuntament,
sigui a festes o a cultura.
ELS DOS
Toca, Peron!

VELL 1
Fixeu-se quina bellesa
vai conèixer a un puticlú
Mou el cul com la Shakira
i la xupa com ningú...
No necessito Viagra
i a la mínima m’engresco...
com que va néixer al Serrallo
el cony li fa aulor a romesco!
DAMA 1
Jo m’assemblo a la Shakira,
Però tu no ets lo Piqué.
Ni tens la seva fortuna
ni el seu tros de semaler.
VELL 1
Les dones m’agraden grasses
i per això em va enganyar...
Ja passava dels nou mesos
lo dia que es vam casar.
Si per sota les fandilles
li apareixia una mà!!
DAMA 1
No te fiquis amb ma filla
que per mi és lo més sagrat!
És la cosa més bonica
que m’ha sortit pel forat.
Practica per ser metgessa,
I amb destrals i bisturins
disseciona gats i gossos
per mirar com són per dins...no?

VELL 1
Si és pitjor que el Rasputín!!
El Monlleó vol fitxâ-la
com a “filla de Caín”,
que diu que té més peligru
que el Falete al trampolín.
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Diu que connecta amb la Teacher,
fa espiritisme amb la “ouija”,
I quan la crides contesta:
XIQUETA
“Soy la guarra de tu hija!!” (amb veu d’exorcista)
Tranquil, papa, que en pocs dies
t’ingressarem en un lloc
i et donarà medicines
un zelador que hi ha a Olot.
VELL1
El dia que tu vas néixer
quan vas sortir pel bujeru
enganxat a la placenta
també va sortir un floreru...
DAMA1
Se devia quedar a dins
almenus fa un any, o més,
quan vai treballar a l’agència
per als del Método 3...
Jo treballava d’espia
quan vivia a Estats Units,
i com que tot ho xerrava
me deien la Güikiliks.
VELL 1
Aixó sí que és veritat!
I mira que ets bocamolla...
DAMA1
... sempre la tinc ben auberta,
per si m’hi ha d’entrar una polla!
VELL1
Alcalde, la sent parlar?
Com pots tindre tant de morro?
Per puguê-la control·lar,
ara li hauré d’ instal·lar
un GPS al potorro...
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!!
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DAMA 1
Doncs sí, arcalde, cago dreta,
i fai la caca tan verda
que la compren els d’Ikea
per fer galetes de merda...
Tu te’n pots ‘nar a pastar fang...
Tant de bo fotis un pet!
Per mi tens menys importància
que els Jocs del 2017!!
VELL 1
Lo que tinc d’interessant
ho guardo dins la bragueta...
Vostè ho podrà comprovar,
que fa pinta de guarreta...
DAMA1
...Encabat renti’s la mà,
que fa pudor de mofeta!!
VELL1
Toca, Peron!
VELL 2
La meva dama em surt cara.
Al xumino hi té un parquímetre.
Quan hi aparco la cigala,
ella em cobra per centímetre.
S'hi ha posat també un pilot,
però es veu que no funciona
i em bloqueja el sigalot
amb els morros de la xona.
DAMA 3
És “xona per residents”.
No et llegeix bé la matrícula
perquè no veu lo que tens.
Té una cosa així, rídicula,
que se’m queda entre les dents.
VELL 2
Prô si això és un espectacle!
Contempleu-me el dirigible!

DAMA 2
Sembla el ciment del Miracle,
un mamotetru inservible.
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VELL 2
Si tinc la tita molt dobla!
Tu, que tens l'ample europeu...
DAMA 2
Doncs el teu tren no s'acopla
ni amb mantega del Bon Preu.
VELL 2
Li agafa cada rampell!
Ara vol ser consellera
i es vesteix de Mas-Colell
per a robâ’m la cartera.
Després me diu que és Boi Ruiz
i em deix en llista d’espera.
Sense urgències. Fent-me pix
i aguantant la cagalera.
Si em queixo, fa d’Artur Mas,
la puta i la Ramoneta,
i al final ja no sé qui és
i l’engego a fer punyetes.
M’allunyo d’aquest marron
i em fai un relaxing cup
of Café con Leche in plaza de la Font.
DAMA 2
Doncs seré el ministre Wert!
Ja et tinc espanyolitzat,
perquè portes tantes banyes
com el toro del conyac.
Tu ets pitjor, que ets el Rajoy,
el més corrupte i covard!
t'arriba la merda al coll
i tu dius que és Cacaulat.
VELL 2
Com li agrada fer siroll...
Saps que et dic? Me'n vai al bart!
DAMA 2
Sempre fotent-li al xartrès
Au vés, dropo, a buscar fenya!
VELL 2
Si de fenya no hi ha res!
I jo el treball no el domino...
Fins i tot a Tevetrès,
només queda el Palomino.
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DAMA 2
Però quin morro que tens.
Només fas que dir mentides.
Ja no tinc ni per sostens,
i m'aguanto els pits amb brides.
Hai de fer com Tarragona
i vendre el meu cos per parts.
Just el tros d’aquí la xona
és d'un jeque del Qatar.
Sabeu que el Duran i Lleida
també m'ha comprat un pit?
DAMA 1
Com que aquet és botifler
deu ser un regal per Madrit.
VELL 2
I per mi no en tens un tros?
DAMA 2
Un cagarro així de gros,
ben calent, perquè te’l mengis
i et reventi el moll de l’òs.
VELL 2
Toca, Peron!

VELL 3
Amb la crisi s’abandonen
Tota classe d’animals.
Mireu, sinó, quina mona
que me vai trobar al portal
Com li agrada la banana!
Amb això es veu que és un mico.
I ara, en època de zel,
me fa pena i la fornico.
DAMA 3
Tu si que ets una bestiola!
Un tocino vietnamita!
Se me fot tot lo que llanço:
les compreses, les tirites…
I jo que sóc de sang blava
voldria un Urdangarin,
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o un monarca... bueno, un lladre,
perquè aquet no em don ni cinc.
VELL 3
Ara es creu de la noblesa
per un desfalco que ha fet.
I només té de princesa
el número del carnet.
DAMA 3
Se van pensar, per la foto,
que era la Infanta Cristina.
VELL 3
Com no sigui pel bigoti
i la cara de cretina…
DAMA 3
En canvi tinc un retratu,
que me van fer a la petxina,
i tinc los morros iguals
que la princesa Corinna.
VELL 3
Com que em tracta malament,
marxaré, com lo Mourinho!
Si em fa pagar abonament
per cada cop que li endinyo!
Al final partirem peres,
com el Tito i el Guardiola!
És que també em vol cobrar
quan me fai una manola!
DAMA 3
Perquè sé que per trempar
penses en altres xuminos.
Doncs jo hai creat un tribut
per cigales i pepinos.
VELL 3
Estic fart de pagar impostos!
Això és pitjor que un malson!
Li diuen “la mini Mérkel
de la plaça de la Font”.
DAMA 3
Si em traguessis més de casa,
no tindria aquet humor.
VELL 3
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Si et porto a sentir els artistes
a la gespa, al Candemor.
Has sentit lo Kulio Iglesias,
l’Anna Belen des d’un bart.
També lo Dúo Dinámico,
i hasta el Manolo Escobart…
DAMA 3
Sí...a tot lo Parque Jurásico...
‘Guéssim ‘nat al cementiri
m’ho hauria passat millor,
que hi ha la Sara Montiel
i encara no fa pudor.
Si al menys tinguéssim un sostre
que és lo mínim que em fa falta…
que l’Ajuntament vol quartos
per comprar drogues i alcohol.
VELL 3
Doncs, ara es venen els pisos
del damunt del Metropol.
l’Ajuntament no té un duro
que s’ho gasten en alcohol.
DAMA 3
I fan una bona oferta
per a tots els monederos:
Si els hi pagues al comptat
te la xupa el Ballesteros.
Si és en menys d’una setmana,
te la pot xupar el Castillo
amb tota la Guàrdia Urbana
acariciant-te el frenillo.
VELL 3
L’alcalde està apuradillu...
I tu, no em vols xarrupar?
DAMA 3
Abans li xarrupo a un mico,
que per ‘xò som familiars.
VELL 3
Toca Peron!
VELL 4
Mireu-se la, quina trepa.
Des de que està al PP, i cobra,
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cada cop que me la llepa
me la plega com un sobre.
DAMA 4
A tu no te llepo res
que només pensâ-hi, me moro.
Lo Bárcenas me fa el pes,
que té els collons com un toro.
Quan engega la manguera
allò és un xorro industrial:
Pringa el Rajoy, el Arenas,
l´Aznar i la Cospedal.
No saben si és llet o és merda,
però allò els esquitxa igual.
VELL 4
Per pringat el Ruiz-Mateos,
aquell que feia el Flam-Duhl.
DAMA 4
Què hi pinta aquí el Ruiz-Mateos?
VELL 4
(…)Doncs, que te donguin pel cul.
DAMA 4
I tu t’aufeguis nedant,
que entre els vells està de moda.
I quan t’estiguis unflant
que et retrati el Pep Escoda.
VELL 4
Bacona, tu vols que abdiqui,
com los reis que ho van dixant,
però jo, com lo Juan Carlos,
no marxo ni amb Silit Bang.
DAMA 4
M´ha fotut fora de casa
i s´hi ha quedat ell solet.
Jo desnonada i resseca,
i ell pelant-se-la a internet.
Fins que els de la Plataforma
d´Afectats per l´Hipoteca
li han fet un escratxe a casa
i ara fa la caca seca.
VELL 4
(Et) duré al Barcelona World,
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per fê’t treballar als casinos,
i així em guanyaràs un sou
menjant-se-la a uns quants tocinos.
Jo és que no sé el que hai de fer
per mantindre aqueta garsa,
que m’està costant més quartos
que portar Neymar al Barça.
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
Sóc insolvent, eminència!
L´ajuntament m´ha arruïnat.
Sap quant fan pagar d’impostos
per paradeta al mercat?
DAMA 4
No se l´escolti arquebisbe.
Sempre diu que no té renda,
prô el cabró fa com el Messi
i s’escaqueja d’Hisenda.
VELL 4
Mireu-se la meva dona
quina llufa s´ha fotut.
De tant pudenta com era
m´ha fet perdre la salut.
DAMA 4
Així t´aufeguis banyut!
VELL 4
Toca Peron.
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DAMA 3
Ai Ai, tristeta de mi!
M’ha picat un mosquit tigre!
DAMA 2
Cisca, cony!, que es pot morir!
DAMA 4
Perqué deixi de patir
frega-li amb paper de vidre.
XIQUETA
Millor tirâ-hi salfuman,
des de dalt, com si fos sidra.
DAMA 1
Ara ja estareu contents,
mals vells, del dany que heu causat.
Sisquera tu, va, belluga’t…
DAMA 1 I XIQUETA
…no et quedis aquí plantat!
VELL 1
Jo d’aqui no me bellugo,
que tinc los peus enganxats
de tant xafar paneroles
i trepitjar escarabats.
VELL 2:
Fuig, fuig, que tu no ets prou matxo!
I a tu et faré sortir un bony
que semblaràs la Camatxo
amb aquells morros de cony.
VELL 3
Alto, amics. Ja no s’estila
fer anar la dona a bastons.
Enviem-les a Santiago
que hai reservat uns vagons.
VELL 2
Fotem el camp naltros quatre.
Anem-se’n a Bangladesh.
Un cosí meu, que es de Reus,
hi té un taller, i se’l deix.
VELL 4
De dixar les dones soles,
això si que no ho faré.
Ves quin guany hi trobaríem
deixar casa i ‘nar a lloguer.
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VELL 1
Per arreglar aquet conflicte,
com més aviat, molt millor.
Tu, que ta mare era monja,
ves a parlar amb lo rector.
VELL 4
Tranquils, que tinc influrències
entre els cercles clericals,
perquè pixo aigua beneita
i cago ciris pasquals.
Deuvosguard, mossèn Pujol.
RECTOR
Sí, sí, sí...a veure la bossa?
Li paupa i treu una bossa de monedes, que fa dringar

Ah! música celestial…
I ara, fill meu, què desitges?
Consell espiritual?
VELL 4
Pel què vinc li explicaré:
Hi ha unes dones ferministes
que només fan que avortar.
Com que hi ha un nou dispensari
totes el volen provar.
RECTOR
Que trist. Són ànimes brutes.
Me fan pena. Molta pena.
Pel què expliqueu, són més putes
que Maria Magdalena.
Jo amb vós vindré, no sé on,
que ja me direu qui són.
Ball
VELL 4
Aquí estan les que busquem.
Oi que fan cara de nena?
Doncs mossèn, són més marranes
que la Carmen de Mairena.
DAMA 3
“Mas vale tener buen humor
que en el culo un tumor”
TOTES RIUEN

RECTOR
Feu el favort, ordinàries!,
o aplicarem la censura,
que amb això és especialista
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la consecal de cultura.
Ja va censurar unes frases
de sexe, a tota pantalla,
i al Metropol, unes fotos
de gent fotent-se una palla.
DAMA 1
Tot lo que diuen los jaios
és mentida, que jo ho sé.
Ai, mossèn, són més troleros
que lo Rajoy del PP.
VELL 1
Fulera tu, que t’inventes
mentides descomunals.
Diu que costa un milió d’euros
l’orgue de la catedral.
RECTOR
Home, és que això és veritat.
I ens falten més subvencions:
Les obres del seminari
us costaran sis milions.
DAMA 1
Sis milions?
RECTOR
Encabat, ara a l’octubre,
no sé si us ho havia dit,
haurem de pagar l’estada
d’uns cardenals de Madrit.
XIQUETA
De Madrit?
RECTOR
Per beatificar uns quants màrtirs
pelats en guerra civil,
diu que ve el Rouco Varela
i uns ultres. Setanta mil.
DAMA 2
Setanta mil?
RECTOR
Tota aqueta gernació
cridant amb una veu sola
que Tarragona és cristiana
i Catalunya, espanyola.
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DAMA 3
Espanyola?
RECTOR
Potser ve el Papa de Roma,
lo Rajoy, lo Rei d’Espanya.
Lo Florian “pincho moruno”,
la infanta lladra i la estranya,
lo Felipe, la Letíssia,
la Reina i les seves banyes...
Potser sí que puja un pico,
però això serà una canya.
VELL 1
Collons! La cosa surt cara!
RECTOR
És que l’església és ta mare,
que t’acull sota la creu
i amb dedicació absoluta!
VELL 1
Miri, mossèn: preu per preu
surt millor ser un fill de puta.
RECTOR
Aaaah!
AMENAÇA AL VELL 1
ENTREN LA MONJA FORCADES I L’ARCADI OLIVERES

FORCADES
Atureu-vos, Eminència!
OLIVERES
Repudieu la violència
ben lluny, i que no us la trobin!
RECTOR
Prô qui són aquest parell?
VELL 1
Crec que són Batman i Robin.
FORCADES
Som la llum de Catalunya,
som la força de la gent!
l’esforç, el combat, la punya,…
OLIVERES
...i els collons de sant Climent.
Era una broma. …i el procés constituent!
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RECTOR
Mecàgun tot! la Forcades!
I tu deus ser l’Oliveres?
DAMA 1
Ara els tres, tal com estan,
semblen unes setrilleres.
RECTOR
S’ho vai dir i ho repeteixo:
no us dixaré cap capella
per fotre els vostres sermons.
FORCADES
Pujol, te canta l’aixella.
OLIVERES
I te puden los collons.
FORCADES
Marxem. Però tornarem
a creuar els nostres destins.
ELS DOS
Fins aviat, tarragonins!
MARXEN I DAMES I VELLS ELS SALUDEN

RECTOR
Apa, aneu-se’n a cagar.
I aquí passarem revista.
Comenceu a tremolar
perquè ara vai a buscar
l’alcalde federalista.
Ball
BATLLE
Déuvosguard, mossèn Pujol.
RECTOR
Bon jour, monsieur Ballestuà,
mais français nous parlarons,
perquè a França sí que en saben
de tractar los maricons!
I a Rússia, la santa Rússia,
que els linxen pels carrerons.
Spasiva, spasiva…
BATLLE
Però si el Papa Franciscu
ha dit que ell no els jutjaria!
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RECTOR
Aquest ja pot ‘nar parlant,
que li tinc una mania!
Ara Roma té dos papes,
i això, alcalde, no és normal.
O és té un papa i una mama,
o els fills podem patir el drama
de tornâ’s homosexuals.
Pel què vinc li explicaré:
Hi ha una gent busca-raons…
BATLLE
No digui més: Socialistes!
Tinc un merder de collons.
RECTOR
Que no, carnús. Són gentussa
sense càrrec ni partit.
BATLLE
Cagundena! Així són xusma.
‘Nem a veure aquets cabrits.
Ball

RECTOR
Aquí estan els que busquem.
Vols dir que paguen impostos?
Alcalde, ham de recaptar,
que jo enguany tinc molts de costos.
VELL 1
Senyor batlle…
BATLLE
Puta merda!
Prou de muntâ’m més pel·lícules,
o us duré a la zona verda
a teclejar les matrícules.
Ja n’estic fart que em digueu
“Tarragona és un abús”.
Doncs,si voleu que us escolti,
us haureu de queixar en rus.
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DAMA 4
En rus?
BATLLE
No sé de què us estranyeu.
Si aquets paguen, que ens insultin,
i a més a més Tarragona
(és) una gran casa de Putin.
Veurem la Costa Daurada,
tota plena de xalets!
La gent, de tan apretada,
s’empassarà els propis pets.
I lo que digui la xusma
m’ho passo per la patilla:
Tarragona serà russa
igual que l’ensaladilla.
Vull que siguem “Smart City”,
que tot sigui intel·ligent…
I com a exemple hi ha el pàrking,
o el mateix Ajuntament.
VELL 1
Ja hi tornem, moltes paraules,
però encabat tot és fum.
DAMA 1
Dius que tot fa aulor de roses…
XIQUETA
…prô fa pudor de pixum.
VELL 2
Se vols fer unes olimpiades…
DAMA 2
…per tapar la ineptitud…
VELL 3
…i encabat apuges taxes…
DAMA 3
…i ham de passar per l’embut!
VELL 4
I ara paguem més diners
per anar a tirar la merda...
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DAMA 4
….com si los contenidors
també fossin zona verda!
VELL 1
El PSC està que es mor…
DAMA 1
Si està més viu el Mandela!
XIQUETA
I el Chàvez, que parla amb mi!
VELL 2
Voleu “dret a decidir”,
però de fet us la pela!
DAMA 2
Parleu d’estat federal,..
VELL 3
..mentre el (P)SOE a Andalusia
prejubila el personal
DAMA 3
amb empreses de mentida.

VELL 4
Ballestèixons, no n’aprens!
Sempre la mateixa història.
DAMA 4
Si et veiés el Recasens…
Aquet sí que està a la glòria.
BATLLE
Muts i a la gàbia, cotxina,
que tens les calces marrons.
Si volíeu medicina,
ara us la dono, cabrons:
me’n vai a buscar el sargento
que se la guarda als collons.
BALL

CIVIL
Flayesteishon, que ilusión!
BATLLE
Què tal estàs, maricón!
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CIVIL
Alcalde, écheme una mano.
¿Usté qué habla? ¿Catalán?
¿O íbero-valenciano?
¿O Lapao txapurreao?
¿O mallorquin diluviano?
BATLLE
Pues jo i el Pere Navarro,
hablamos el pessecero:
mezcla de español bizarro.
i catalán sadunguero.
Bueno Blasques, posa’t firmes
que te diré lo que quieru.
CIVIL
La guardia civil en pleno
‘sus órdenes, Ballesteros.
BATLLE
Doncs resulta que la xusma
està revolucionada.
Igual que a Síria i Egipte,
però sin morus ni nada,
que els quatre xotxos que hai vistu
van con cara destapada.
CIVIL
Menos mal que no son moros,
que con tanta primavera
de petardos y de gente,
aquello, más que el Oriente,
es una traca fallera.
Ball

CIVIL
Atenta la concurrencia
que ha llegao la autoridad
española, por supuesto.
Y ara sus vais a cagar.
Tengo un sistema infalible
pa acabar con las reyertas:
Unas pelotas de goma
ideales para tuertas.
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Y pa vosotros, agüelos,
un tratamiento termal.
Chorros con un cañon de agua
en el cerito sexual.
Todos estos instrumentos
gentileza de los mossos,
que os zurran en catalán
y recibís más gozosos.
Dad gracias que no ha venido
la delegá del gobierno.
que con esa hija de puta,
sabríais que es el infierno.
Y aquí paz y después gloria,
y todo el mundo a callar,
que esa España que se rompe
solo la puede salvar
el quijote con bigote:
san José Maria Aznar.
Y ahora todos pa casa,
Y despejadme la zona.
BATLLE
Bravo, Blasques! Tarragona
ja vuelve a sert una bassa.
CIVIL
Yo, alcalde, ya me despido.
Este es mi ultimo año
porque dentro de unos meses
yo aquí vi a ser un extraño.
Cuando los separatistas
se vuelvan mayoritarios
aquí a este pobre sargento
le quedan dos telediarios.
Así que, adiós Tarragona,
fidelíssima, ejemplar.
Te voy a recordar siempre
cuando me siente… a cagar.
BATLLE
Toca, Peron!
BALL
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DAMA 1
Santa Tecla, gloriosa,
Mare dels tarragonins.
Que tindrem avui per dinar?
POBLE
Espineta amb caragolins!
VELL 1
Toca, Peron!
Ball
fi
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