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BALL DE DAMES I VELLS 2016 

 
Trenta-sis Dames i Vells 
pujant i baixant les pells. 

VELL 1 
Mare de Déu del Remei, 

vós que sóu jurisprudenta 
hau de fer un canvi de nom 

d’aqueta terra pudenta. 
 

Beneïda Santa Tecla, 
si ens dèiem “Costa Daurada” 
volem, després de tants fums, 
que es digui “Costa Fumada”. 

 
I per ser torrecollons, 
i fer la cosa oficiala, 
en plena festa major 

cantarem una nadala. 
 

CANTEN 

La Repsol ens proporciona... 
 

TOTS 
Fum, fum, fum! 

 
VELL 1 

Respirem a Tarragona... 
 

TOTS 
Fum, fum, fum! 

 
VELL 1 

M’han quedat els pulmonets 
ros i blanquet, ros i blanquet, 

d’aquest fum que ens atxitxarra. 
Ai, Repsol, mira que ets guarra. 

 
TOTS 

Fum, fum, fum! 
 

VELL 1 
Atenció, tarragonins, 
forasters i pixapins: 

Respireu profundament (cof! cof!) 
i escolteu les martingales 

d’aqueta colla de gent. 
 

Després d’un any molt mogut 
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tinc cangelo del que passi. 
Només als Estats Units 

hi haurà un canvi per cagâ-s’hi. 
 

Aquetos xiflats dels ianquis, 
votaran al Donald Trump, 
i això vol dir feina extra 
pels radicals de l’Islam. 

 
DAMA 1 
Bomba! 

Para bailar esto es una Bomba! 
Para gossar esto es una bomba! 

 
VELL 1 

Ja tornes a anar borratxa? 
 

DAMA 1 
No burro, que no és cap pollo. 

Te fai la banda sonora 
de noticies de mal rotllo. 

 
VELL 1 

La ultradreta puja a Europa 
amb el seu discurs etern, (salut feixista) 

prô això a Espanya no l’afecta, 
que els ultres són al govern. 

 
VOLA COM UN GAVINA I CANTA                           
 

DAMA 1 
Pepé Pepé Peperopepé 

Pepé pepé, pepero... ja callo. 
 

VELL 1 
Espanyistan està en crisi; 

El govern, cada partit, 
la justícia, la corona, 
tot fa pudor de podrit. 

 
I aquí, el procés no es belluga. 

Puigdemont i les cupaires 
comparteixen perruquera 
prô no se’n refien gaire. 

 
Quan la cosa està madura 

i ja ho tenim a tocar, 
els catalans som capaços 
d’engegâ-ho tot a cagar. 

 
I deu-mil gràcies us dono 
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a tothom, generalment, 
que perdoneu nostres faltes 
Si, per cas, en res faltem. 

 
DIMONI 1 

Sabem que encara hi ha crisi, 
que aneu justos del cagar, 

prô els de la megafonia 
no ens ho volen regalar. 

 
DIMONI 2 

Passarem la barretina 
     i agrairem un detall, 
prô al qui no ens deixi propina 
  que es cagui potes avall. 

 
ELS DOS 

Toca, Peron! 
 

 
 
LA DAMA 1 XERRANT AMB LES ALTRES DAMES I GESTICULANT PELS DESCOSITS, MENTRE MASTEGA 
XICLET. NO S’ENTÉN EL QUE DIU. 
 

VELL 1 
Aqueta xoni no calla. 

Caigui pedra, plogui o nevi, 
parla i mastega xiclet 

igual que l’Andrea Levy. 
 

DAMA 1 
Jo no sóc tan ordinària 
com la del PP, ximplet! 

A més, què dius que mastego? 
(Rrrr) Si jo no tinc cap xiclet. 

 
VELL 1 

Te creus que sóc un tanoca? 
Així et treus l’olor a cigala 
que sempre te fa la boca... 

 
DAMA 1 

I no és la teva, gandul! 
Que perquè se’t foti dreta 
t’he d’enxufar dins del cul 

la manxa de bicicleta! 
 

I si parlo és que ho fai bé, 
que hai ‘nat a una bona escola. 
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DAMES 
A quina? 

 
DAMA 1 
Al Turó. 

 
VELL 1 

No calles ni sota l’aigua. 
Sembles la Pilar Rahola. 

 
DAMA 1 

Homeeee! 
Doncs me vull fer tertuliana. 
Ja hai parlat amb el Basté 
i cun tal me dongui feina 
li llepo el cul, si convé. 

 
DAMES 
El cul? 

 

DAMA 1 
Més val el cul que la cara, 

que és més lleig que pegar un pare. 
 

VELL 1 
Prô si no cal que treballis 

que amb mi no et falta de res! 
Si hasta t’he comprat un pàrking 
dels cars, de Joan vint-i-tres!!! 

 
DAMA 1 

Si jo no sé conduir! 
 

VELL 
No tens el carnet per dropa! 

 
DAMA 1 

No senyor! Per mala llet. 
‘Nava a l’autoescola Europa. 

 
VELL 1 

Tu vols ‘nar a la Savinosa, 
que és el que et dóna confort; 

Saltar amb les tetes a l’aire 
com la geganta del Port. 

 
Jo només te dono amor 

i tu em tornes mala jeia... 
Si hasta te fai ‘nar amb burquini 

perquè no vegin que ets feia! 
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Quan va néixer era tan lletja 
que el bon doctor, esparverat, 

la va llençar cap el sostre, 
pensant que era un ratpenat. 

 
DAMA 1 

Sóc feia però eixerida! 
Tu, en canvi, tens ulls de rap 

des de que va foradar-te 
el negru aquell del Whatssapp! 

 
VELL 1 

No l’ha sentit, senyor alcalde? 
Ha vist quins insults tan grans??? 

Sembla la Susana Dias 
quan parla dels catalans!!! 

 
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 

La meva caca és molt dolça. 
Ensuma, si no t’ho creus! 
D’això va fer la Mulassa 

aquell pastisser de Reus. 
 

BATLLE 
A Reus de merda no en falta. 
A l’Hospital de Sant Joan... 

 
DAMA 1 

Si estàs imputat, alcalde! 
A què collons vas parlant? 

 
LA DAMA 1 FA UN THUG LIFE. LI APAREIXEN ULLERES, GORRA, CADENA D’OR I PORRO. 
ELS MÚSICS TOQUEN EL RAP I CANTEN: Lararararà...   

 
VELL 1 

Ballesteros no pateixis! 
Si mai anessin maldades, 

per haver prevaricat, 
segur que els barons del PSOE 

t’enxufen dins del Senat! 
 

I tu tira cap a casa 
que aquí baix tinc una urgència, 

i em sento més renovat 
que l’antiga Convergència!! 
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DAMA 1 

Has de fer com l’Artur Mas; 
Tu fas un pas al costat 

i deixes que entri un més jove 
que me llepi l’estofat. 

 
VELL 1 

Encara que sigui vell 
tinc potència il·limitada! 
Si aqueta xica s’acosta, 

segur que es queda prenyada. 
 

DAMA 1 
No pateixis, filla meva, 

que té la llet desnatada!! 
 

VELL 1 
Fixeu-se la meva dona 
quina llufa s’ha fotut. 

De tant pudenta com era 
m’ha fet perdre la salut. 

 
DAMA 1 

Així t’aufeguis, banyut!! 
 

VELL 1 
Toca, Peron! 

 

 
VELL 2 

Fixeu-se la meva dama, 
veieu quins llavis més macus? 

Doncs per baix, si s'enxarranca, 
hi passa el cap del Tarracus! 

 
És com un pou sense fons, 
és... un pàrking subterrani... 
M'ha fet perdre més milions 
que els Jocs del Mediterrani! 

 
DAMA 2 

Estic tan hipotecada, 
que li xupo a qui ho demani! 

 
S'OFEREIX AL PÚBLIC 

Xarrupada? Chupamiento? Blow cock? Final feliss? 
 

VELL 2 
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Seràs guarra! 
 

DAMA 2 
Si tu volies jugar! 

La culpa és teva, bandarra, 
que per ‘xò me vas trobar 

al Sex-shop de les Gavarres. 
 

Hi ha de tot: nines inflables, 
consoladors, sexe en grup... 
També t'unflen les pilotes, 

si no en tens prou amb la CUP. 
 

VELL 2 
Tu vols dir el Leroy Merlín, 
i no lo sex-shop, guarrilla: 
allí et vas tapiar la xona 

amb dos quilos de massilla. 
 

Tinc la tita refugiada, 
(i) per més asil que demano 

me vol impedir l’entrada 
tant del xoxo com de l’anu. 

 
DAMA 2 

Calla jaio carcamal! 
Si tens los ous rovellats. 

Son com els "trencs" de la renfe, 
que no tiren ni espatllats. 

 
Ja està bé de dî’m mil pestes 

i culpâ’m amb mil raons... 
Falles més que les enquestes. 

Jo vull noves ereccions! 
 

VELL 2 
Li és igual Iglesias, Sánchez, 

Rajoy o l'Albert Rivera: 
Ella vol investidura. 

mentre sigui pel darrera. 
 

I quan t'hagin envestit, 
què vindrà després, marrana? 

Perquè no te treus los pits 
i me fas una cubana? 

 
DAMA 2 

Tu m'has vist cara d'Obama? 
A Cuba me'n vai jo sola, 

perquè a tu, des del desglaç, 
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se t’ha arronsat la titola. 
 

La ficava entre glaçons, 
per tenir-la sempre erecta, 
però ara surt, i veu món, 

perquè s’ha fet d'una secta... 
La secta dels Pokemón! 

 
VELL 2 

Doncs si. Per a mi això és un vici. 
fa uns dies, buscant bestioles, 

vai caçar a un del Seguici. 
 

Li llenço les dues boles, 
revento l’Anada a Ofici, 

i un cop tot aniquilat, 
com els tres de les Açores 

diré que m'he etivocat. 
 

DAMA 2 
Tu i el Bush, l’Aznar i el Blair 

seguiu la mateixa ruta: 
sóu grans mentiders mundials 
i uns grandíssims fills de puta. 

 
VELL 2 

Toca, Peron! 
 

 
VELL 3 

Amics meus això no és vida. 
N’estic fart dels seus menyspreus. 

Quan li vull tocar la figa 
me vol cobrar! Tú te creus?! 

 
VELL 4 

Vol cobrar perquè és de Reus. 
 

VELL 3 
Doncs m’està sortint més car 

follâ’m aqueta bacona, 
que dixar el cotxe guardat 
a un pàrking de Tarragona. 

 
DAMA 3 

Com que falta lloc pels cotxes 
jo, aquí baix m’hai arreglat 
un espai  de quatre metros 

per fê-m’hi un pàrking privat. 
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I amb el Mercat aturat, 

puc obrî-m’hi una botiga, 
que encara em queda forat 

a la dreta de la figa. 
 

VELL 3 
Què hi vendràs? Pesca salada? 

 
DAMA 3 

Ous de jaio amb sobrassada! 
Jo, és que de tot fai negoci. 
Sóc de Reus! S’ha de notar! 

Trapitxeijo amb diners públics 
i els ingresso a Panamà. 

 
VELL 3 

Lladre! Que et saltes la llei! 
 

DAMA 3 
Com sa tieta del Rei, 

i els Cuéntames, i el ministro, 
(i) l’Almodóvar, (i) el Bertín... 

Aquí no paga ni Cristu! 
 

VELL 3 
Tu has fet molts quartos amb sexe, 

rera una empresa pantalla! 
 

DAMA 3 
Cobro cinquanta un completo 

i trenta-cinc una palla. 
 

VELL 3 
No puc amb ‘quet putiferi. 
I abans no me desbaratis 

marxo a la tres-cents quaranta, 
que uns nois te la xupen gratis. 

 
DAMA 3 

Tu vigila allà on la fiques, 
no te’m despistis i et matis. 

 
VELL 3 

Ho gravo amb el Periscop, 
(i) me la pelo a l'Snap Chat! 

Prô amb l’emoció, més d’un cop 
ho hai dixat tot esquitxat. 

 
PORTA UN SMARTPHONE ENGANXAT A LA PUNTA DEL BASTÓ. SURT UNA LLETERADA DE L’SMARTPHONE 
CAP AL PÚBLIC. 
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DAMA 3 
Tot lo dia està amb les xarxes, 
i a mi no hi ha qui me tregui! 

Estic inhabilitada 
i emprenyada com l’Otegui. 

A que te casco la closca! 
 

VELL 3 
Fes com jo. Practica esport! 

 
DAMA 3 

Què jugues? A la petanca? 
 

VELL 3 
No. Jugo a hoquei sobre l’herba 

quan ta mare s’enxarranca. 
 

Et duré al millor espectacle: 
”Els judicis del  nou ena” (9-N), 

amb convergents fent-se el màrtir, 
i amb jutges que foten pena. 

 
DAMA 3 

Tu si que fots pena , jaio, 
i jo ja en tinc més que prou. 

Vai a que em mengin el wooper 
els borratxos de Salou. 

 
I, a més, hi penso anar en taxi!! 

 
VELL 3 

Tu m’has vist cara d’idiota? 
‘Gafar un taxi a Tarragona 
és dur-me a la bancarrota! 

 
Ja t’hi duc jo a coll-i-bè. 
Salou és aquí al costat. 
I si vols que corri més 
fica’m el dit pel forat. 

 
DAMA 3 

Ni el dit ni el peu, maricón! 
Amb mi al damunt, tu no arribes 

ni a la Plaça de la Font. 
 

VELL 3 
Toca, Peron!   
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VELL 4 

Ara, si aneu a la Llarga, 
han tancat un tros de platja. 
i aparcar allí és un tinglado, 
prò s’hi veu vida salvatge. 

 
Mireu, si no, la tortuga 

que em vai trobar allà a les dunes. 
M’estava llepant los ous, 

pensant-se que eren dos prunes. 
 

Vai pensar: “em trec el birot, 
perquè sembla que té gana”. 
Doncs m’ho va xurrupar tot!, 

deu ser una espècie marrana... 
 

DAMA 4 
Si ens vam conèixer al Brazil! 
Va! Fes memòria, una mica... 

Sóc la Mireia Belmonte, 
(i) tu el mosquit de virus Zika. 

 
Em van donar una medalla, 
per nadar “estil papallona”. 

S’han de moure així les ales, 
donant-se impuls amb la xona. 

 
VELL 4 

Què sabràs tu de nadar 
si l’aigua te fa mania. 

 
DAMA 4 

Més mania li fas tu 
a la meva xurivia. 

No me facis explicar 
lo que em vas fer l'altre dia... 

 
Va dir si volia veure 

l'estrena de Joc de Trons, 
prô una versió més moderna 
que fan en tres dimensions. 

 
Me va posar unes ulleres, 

se va abaixar els pantalons, 
i amb la corona a la tita 

penjada entre els dos collons, 
me deia: “ Va, toca, toca, 
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que aquests actors són molt bons!”. 
 

VELL 4 
Jo només busco carinyo, 

i una mica de consol. 
La tita és un putxinel·li, 
i el teu xoxet el ginyol. 

 
DAMA 4 

Mireu quines banyes porta, 
i com li pengen els ous... 

A que et tanco en ‘queta plaça 
i te fai un correbous! 

 
VELL 4 

Cridaré els animalistes! 
Ja veuràs com hi haurà brega... 

 
DAMA 4 

Lo d'aquí no és il·legal 
com el toro de La Vega. 
Te cremo lligat a un pal 

i és folklore, ningú ho nega! 
 

Eeeeh torooo... 
 

VELL 4 
Au va, vinga, tracta’m bé... 

que a tu a mi m’agrades molt... 
Si et daré feina de puta 
al nou Barcelona World. 

 
I aviat obriré un Ikea 

allà al barri de Camp Clar, 
i pagant un sous de merda, 

me faré ric del cagar! 
 

RECTOR 
Dius 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 

Ai, rector... sóc com el Messi: 
tot això ho porta mon pare.. 

Si jo... què vol que li ingressi?, (ploricant) 
sóc tonto.. miri'm la cara... 

 
DAMA 4 
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Com pots ser tant embustero! 
Te fotré una hòstia tant fort, 
que semblaràs Johan Cruiff. 
però ara, que ja està mort. 

 
VELL 4 

Sempre ho diu, no té collons... 
 
LA DAMA LI FOT UNA HÒSTIA, I CANTA LA CANÇÓ DEL CORTE INGLÉS 

 
DAMA 4 

Te lo mereces y lo sabes.   
 

VELL 4 
Toca, Perons! 

 

 

DAMA 3  
Ai, ai, tristeta de mí! 

M’ha picat un mosquit tigre! 
 

DAMA 2 
Ui, perdoneu. Ara vinc. (surt) 

 
DAMA 1 

Mitâ-la, ella, com emigra!! 
 

DAMA 4 
‘Queta? Sempre s’escaqueija. 

Li diuen “Arga Sentís”, 
que per no mullar-se als Plens, 

diu que surt per ‘nar a fer un pix. 
 

DAMA 3 
Hòstia, nenes! Que això cou! 

 
DAMA 4 

Doncs sort que no estàs prenyada, 
que si fos el virus nou 

ja estàs morta i enterrada. 
 

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 
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Ui, si! Quines amenaces!! 
Sembles el Garcia-Albiol; 

L’IMITA                 “La broma se ha terminado!” 
Llamaré al coco español!” 

VELL 2 
Esteu com a putes cabres, 
per’xò us fotrem indiccions 

fins que us quedeu embrassades, 
perquè les cabres prenyades 

deixen en pau als ...eh.. 
 

DAMES 
Cabrons! 

 
VELL 3 

Enviem a Barcelona 
aquetes maltractadores, 

que diu que hi ha bicicletes 
que atropellen a senyores. 

 
VELL 4 

I si marxem cap a Cuba? 
Fidel Castro en té noranta! 
Sí que està fet una mòmia, 
però el fill de puta, aguanta. 

 
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 aquest conflicte, 
com més prompte ho fem, millor. 
Tu, que ets fill de l’Arquebisbe, 

vés a parlar amb el rector. 
 

VELL 4 
Tranquils que tinc influrències 

entre els cercles clericals, 
perquè pixo aigua beneita 

i cago ciris pasquals. 
 

 
Déu vós guard, senyor rector. 

 
RECTOR 
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Benvingut aquí sigueu. 
Ja em direu en ‘quetes hores  

què és allò que desitgeu. 
 

VELL 4 
Per contâ-li les pendències 
de dames molt poc devotes 

que amb el primer xic que passa 
s’hi foten de quatre potes. 

 
RECTOR 

Vós ja reseu a la Verge? 
 

VELL 4 
Però a quina, sa eminència,? 
Que hai vist la Geperudeta 

fotent-li una morrejada, 
amb llengua, a la Moreneta. 

 
RECTOR 

Senyor! Fins i tot les verges 
practiquen la tisoreta! 

Ja em diràs de qui et refies! 
 

VELL 4 
I aquell àngel de la guarda 

del Jorge Fernández-Díaz... ? 
 

RECTOR 
De qui em parles del Marcelo? 

Al final no era cap àngel. 
Resulta que era un travelo. 

 
Jo amb vos vindré no sé auon, 

que ja me direu qui són. 
 

BALL AUTORITATS 

 
VELL 4 

Aquí estan les que busquem. 
 

RECTOR 
Ah! Doncs se les veu prou netes. 

 
VELL 4 

Que no l’enganyin mossèn. 
De fora semblen finetes, 
prô tenen la xona negre  
d’aparcâ-hi les bicicletes 
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SARAU DE TOTES 

 
RECTOR 

Prou prou, proooou 
A què és aqueta batalla? 

Sóu ben bé unes pesadilles! 
Fa més temps que us baralleu 
que els xunites i els xinxilles... 

No. Que els xiïtes i els...suuu... sodomites... 
 

VELL 4  
Sunnites, senyor rector. 

 
RECTOR 

Això!  
...que Sunnites i Conxites.  

 
DAMA 1 

No els faci cap cas, mossèn, 
que naltres som molt de missa. 

 
VELL 1 

Tenen el xoxo roent 
de tant de passâ-hi la Visa! 

 
DAMA 2 

Però si vam ‘nar a la tele 
per sortir al Quiero ser monja! 

 
VELL 2 

I allí s’ho van follar tot 
començant pel Bob Esponja. 

 
RECTOR 

Que això és per crios, collons! 
Hau de ser més realistes! 

A la infància ni tocâ-la, 
que per ‘xò estan els Maristes. 

 
DAMA 3 

Sabeu que estrena escolà!? 
 

TOTS 
Uuuuuuh… 

 
VELL 3 

I el segueix a tot arreu. 
És com un gosset d’atura. 

 
RECTOR 
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Doncs fa tot lo que li dic, 
i és regidor de cultura. 

 
I ara vai a denunciar-vos, 

no perquè em doni la gana, 
sinó perquè el clero sempre… 

 
TOTES 

...està al costat del qui mana! 
 

 
BATLLE 

Benvingut, mossèn Pujol. 
Què diu el Papa argentí? 

 
RECTOR 

Prrrf 
Jo, per més que me l’escolto 
no sé mai què cony vol dir. 

 
Vol la igualtat per les dones, 
prô això sí, sense fer missa. 
Només poden donar hòsties 

i menjâ’ns la llangonissa. 
 

Pels gais, l’alliberament, 
sense que cànvin de bando, 
(i) per mi, els més alliberats 

són els que van pelar a Orlando. 
 

Per cert! 
Les monges estan contentes. 

Diu que són una passada 
els terrenys que els hi has donat 

cap allà a l’Arrabasada 
 

BATLLE 
Doncs després m’hi passaré  
que em facin una mamada. 

Una empanada, una empanada..! 
Què volíeu, Arquebisbe? 

 
RECTOR 

No res. Que hi ha una gentussa 
sense cap mena d’ofici, 

que diu que t’agrada força 
que te petin l’orifici. 

 
BATLLE 
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Mecagun Reus i sa mare!!!! 
Això és una falsedat!!! 

Vagi al davant, Arquebisbe, 
que em sembla que m’hai llufat. 

 
BALL AUTORITATS 

 

MOSSÈN 

‘Questos són los que busquem. 

Que potser en coneix algún? 

 

BATLLE 

No en conec pas a ningún. 

 

VELL 1 

Senyor Batlle.. 

 

BATLLE 

Feu silenci, fills de puta! 

Que aquí estan farts de soroll, 

I els veïns de la Part Alta 

Me rebanaran el coll. 

 

I renteu-vos, cagundéu!  

I si no, toqueu el dos. 

ALGÚ TUS       Tarragona fot angúnia 

de tanta merda de gos. 

 

Per ‘xò hem comprat un sistema, 

demanant una hipoteca..., 

 

TOTS 

Una altra!! 

 

BATLLE 

...que analitza l’adeena 

d’un trosset de merda seca. 
 

VEU UN CAGARRO A TERRA 

 

Alto, aquí! Caca a la vista! (L’agafa) 

I el sistema prodigiós 

ens diu, pels seus cromosomes, (la llepa) 

que el cagarro és del teu gos! (assenyala Vell 3) 
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VELL 3 

No tinc gos. La caca és meva. (Li pren) 

 

DAMA 1 

Per seguir parlant de merda, 

parlem del dos-mil disset. 

Diu que vols vendre l’Anella 

a una empresa d’amiguets? 

 

VELL 1 

Et presten 15 milions, 

prô cada any, fins a quaranta, 

estarem pagant un deute 

per torna’ls-hi cent-cinquanta? 

 

DAMA 2 

Quin negoci has fet, alcalde? 

Pagarem eternament! 

Això sí que és una estafa 

(i) no el pàrking intel·ligent! 

 

ALCALDE 

Perquè et creus que vam triar 

al Tàrracus de mascota? 

Perquè és molt tarragoní. 

No li veus cara d’idiota? 

 

VELL 2 

Ja portes nou anys d’alcalde 

i el que has fet més rellevant 

és seguir buidant les arques 

i fotre el forat més gran. 

 

DAMA 3 

No deixes res que destaqui. 

I si n’hem de fer un resum: 

Espais buits, ciment i ruïnes, 

i projectes que són fum. 

 

ALCALDE 

Ep, les culpes, repartides, 

que ara som un tripartit. 

Fa poc vau tenir d’alcalde 
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el del PP. Aquell petit. 

 

VELL 3 

Lo millor de cada casa. 

Bé, lo millor i lo pitjor, 

perquè el Prats, el de Cultura, 

és l’únic que queda a Unió. 

 

DAMA 4 

Tens sort amb l’oposició: 

siguin partits vells o nous, 

tots van de la teva corda, 

que és la de rascâ’s els ous. 

 

VELL 4 

I la xona, sigues justa. 

O et vindrà la de la CUP 

a queixâ’s, que ella se rasca 

d’allà d’on li raja el suc. 

 

BATLLE 

Has parlat d’oposició? 

L’oposició? Què és això? 

Que no els heu vist, quines panxes? 

Me’n vai a cridar el sargento 

que us deixi el cul fet rodanxes. 

 
BALL AUTORITATS 

 
CIVIL 

Alto a la Guardia Civil! 

 

BATLLE 

Què tal estàs, Maricón!? 

 

CIVIL 

Conmigo menos confianza 

que este año voy de inspección. 

 

Abra los brazos y piernas 

que le voy a cachear. 

 

BATLLE 
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Blàsques, si jo sóc dels teus! 

Soy español a rabiart, 

católico practicante 

y monàrquico a la part! 

 

CIVIL 

Lo que busco son papeles 

de la empresa de INIPRO 

que alguien de tu confianza 

se ve que los escondió. 

 

BATLLE 

Blàsques, quina mala llet!! 

Això ha sigut la Floria, 

que m’està hassiendo la cama 

per quedar-se l’alcaldia. 

 
Vinga, tonto, ponte firmes, 
que te digo lo que quiero. 

 
CIVIL 

La guardia civil en pleno 
a sus órdenes, Ballesteros. 

 
BATLLE 

Doncs resulta que la xusma 
se me han vuelto a sublevart 

i jo ho solucionaria 
com l’Erdogan a Turquia: 

una purga i a cagart!. 
 

CIVIL 
Hay que ver  los socialistas, 

como os gusta dialogar. 
 
BALL AUTORITATS 

 

 
 

CIVIL 
Atenta esa chusma loca! 

Yo soy Blasques, el sargento. 
Y al que vaya a abrir la boca 
le meto el puño hasta dentro. 

 
TOTES OBREN LA BOCA 

 
¿Y estos viejos mamarrachos 
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no me sereis yhijadistas? 
Porque estoy hasta la polla 

de imbéciles terroristas. 
 

VELLS 
Ala, ala! 

 
CIVIL 

En vez de hacer atentados 
os propongo encargos nuevos: 

Agarrais un par de piedras 
y os machacais bien los güevos. 

 
Y vosotras, pelanduscas, 

os vi a mandar pa Inglaterra 
porque ahora, con el Bréxit, 
os trataran como a perras. 

 
Hay que aprender de Rajoy 

que está hasta el cuello de caca, 
pero cuanto mas corrupto, 
el cabrón, mas votos saca. 

 
Incluso en las gravaciones 
confessaron que destrozan  

el sistema sanitario 
y hay burros que aun les votan! 

 
APAREIX EN FRANCO AMB ELS COMPASSOS DEL “CARA AL SOL”. 

 
FRANCO 

Españoles, Franco ha vuelto. 
 

BLÀSQUES 
SALUDA                Coño! El caudillo en persona! 

 
FRANCO 

Pues sí. He resucitado 
y he venido a Tarragona. 

 
Pues de las cuatro províncias 

en esta el tiempo no pasa. 
Después de cuarenta años 

aún me siento como en casa. 
 

Pero si incluso en Tortosa 
me guardan el monumento, 
que és como una picha tiesa 

pero toda de cemento. 
 

CIVIL 
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Inclusive en Barcelona 
tambíen le honran, alteza. 
La Colau le pone estatua, 
pero, eso sí, sin cabeza. 

 
Y el valle de los caidos? 

Traigalo, usté, a Tarragona, 
que aquí tienen mucho espacio 
de un párquing que no funciona. 

 
FRANCO 

A ver. El que sea alcalde 
que levante, ya, la mano. 

¿Tu que eres? ¿De la falange? 
 

BATLLE 
Soy socialista cristiano. 

 

FRANCO 
Pues por los clavos de cristo, 

devuélveme la medalla 
que me habeis arrebatado 

el Ayuntamiento y tu, canalla!!! 
 

BATLLE 
Si es por cristo, aquí la tiene, 

que yo, por nuestro señor 
hago lo que se me manda. 
Aunque sea un dictador. 

 
FRANCO 

Blàsques, pégale un tiro 
al pelota provinciano. 

 
BLÀSQUES 

Excelencia, ni el es negro,  
ni yo un poli americano. 

 
FRANCO 

Bueno, pues, garrote vil. 
 

CIVIL 
Bill! Trae el garrote! 

 
UN DIMONI AMB GORRA DE POLICIA DELS GRISOS, ENTRA AMB UN GARROT. 
 

 

FRANCO 
Dale, y déjalo atontado 

sin que se note el morado. 
 

EL DIMONI ESTABORNEIX  L’ALCALDE, QUE TORNA A LLOC 
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Y ahora todos para casa, 
y despejadme la zona. 

 
CIVIL 

Bravo, Franco. Tarragona 
ya vuelve a ser una bassa. 

 
FRANCO 

Tanto voto a Ciudadanos 
al PP, y a ese de Unió, 
resulta que Tarragona 

es mas franquista que yo. 
 

 
BALL AUTORITATS 

 
 

DAMA 1 
Santa Tecla, gloriosa, 
mare dels tarragonins, 

què tenim avui per dinar? 
 

TOTES 
Espineta amb caragolins! 

 
VELL 1 

Toca, Peron. 
 

BALL I FINAL 

 
 

Tarragona, 2 de setembre de 2016 

 
 


