DAMES I VELLS A VALLS
10è ANIVERSARI DEL BALL DE VELLS DE VALLS

VELL 1
Santa Úrsula, patrona,
protectora dels castells,
Escolteu 'quets quatre vells
que vénen de Tarragona...
Beneïda Santa Tecla
no us penseu que us fotem banyes,
que encara que estem a Valls
seguim sent uns pelacanyes!
Venim de la capital
perquè és just i necessari,
acompanyar el Ball de Vells
pel seu desè aniversari...
Valls és un poble preciós!
Hi han els calçots, els castells...
DAMA 1
...I el lloc on se vam conèixer,
aquell bar que es deia "Els Fuells"1
Jo hi anava a temps parcial,
i era jove, llesta, astuta...
VELL 1
Au, va, no et donis tants aires,
que hi treballaves de puta...
A mí m'has ben enganyat!
No ets més que una qualsevulla.
Per mi, ja pots fotre el camp,
que cantaré l’al·leluia!!!
COMENCEN PERON I EL VELL 1 ALHORA. LA RESTA RESPON UUUUH!

Jo cantaré l’al·leluia!!!2
Jo cantaré l’al·leluia!!!

1

2

(UUUUUUH)
(UUUUUUH)

Una casa de putes que hi havia abans. Ara ja està tancada.
(Mark Ronson - https://youtu.be/OPf0YbXqDm0

(a partir de 00:50)
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VELLS
Ell cantarà l’al·leluia!!
DAMA 1
A tu el que et canta és l'aixella i el cul!
DAMES
A tu el que et canta és l'aixella i el cul!
VELL 1
Prô com tu la xupes no la xupa ningú!!!
DAMES
Vés-te'n a pastar fang!!!!
VELL 1
Atenció, poble de Valls,
pareu ben bé les aurelles
i escolteu los disbarats
d'aquetes quatre parelles...
No hi ha partit que s'escapi
dels casos de corrupció:
Ciutadans, PP, PeSOE
o Convergència i Unió
Catalunya està de dol!!!
Quin disgust lo del Pujol,
que té amagats uns milions
a Andorra, dins d'una banca!!!
Del susto, la Moreneta,
diu que s'està quedant blanca...
I entremig de tant merder
Catalunya no vol creure!
S'ha acabat de posar el cul
ser banyuts i pagar el beure!
Per'xò ens vam posar les piles
i vam omplir Barcelona
dibuixant una V baixa...
que a mi em semblava una xona!
La crisi diu que s'acaba
prô no tant com la paciència
que tenim els catalans
esperant la independència.
Prô mentre arriba el futur,
disfruteu d’aqueta estona
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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
Aquí a Valls no és tradició
que es passi la barretina.
Prô naltros som diferents.
Tenim sang tarragonina!
DIMONI 2
Per ‘xò us demanem propina,
prô doneu-la amb llibertat.
I el que no vulgui donar-ne,
mal pet li esclati el forat
ELS DOS
Toca, Peron!

VELL 1
Fixeu-vos quin tros de dona!
Tot lo que té m'enamora!!
Quan s’enxarranca de cames
sembla el pont de la Xamora!
El seu orgasme és bestial!
Un tsunami, una avalantxa!!!
Li surt un xorro més alt
que el de la font de la Manxa!
DAMA 1
Amb tu ja no tinc orgasmes
des de temps immemorials...
Perquè només se li aixeca
per les Festes Decennals!!!
Jo vull les sombres del Grey
i no un jaio a preu de saldo,
que me lligui i m'estomaqui
i que em deixi el cony fet caldo!!
VELL 1
Saps on pots anar? A Nigèria
que tenen polles d'un pam!
I amb sort, potser te segresten,
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aquells de Boko Haram!
DAMA 1
Doncs potser serà el millor,
que me tens ben enganyada
M'has dit que anàvem a Valls
a dinar una calçotada!!
VELL 1
Si te vols menjar un calçot,
Tinc la salsa preparada!!
Au va, no et facis l'estreta
Si em deixes da’t pel detràs
te munto un xalet de luju
allà al barri del Fornàs3
DAMA 1
Sempre pensant el mateix...
vols dir que no ets maricón?
VELL1
Uy, mira, la que ha estudiado!!!
Au, passa. Toca perón!!

VELL 2
Companys, m'hai fet de Podemos.
I es veu que així, si no ets casta,
te'n pots anar a Veneçuela
i tornar amb un munt de pasta!
DAMA 2
Jo sóc més de Ciudatans,
perquè han pujat com l'escuma!
I, escolta'm, tot lo que puja,
el meu xuminet ho ensuma.
VELL 2
Ai collons, i si pactem?
DAMA 2
Que pacti amb tu, carcamal?
Si promets el que no tens
I, en ‘cabat no em dons ni un ral.
Saps l’Artur Mas? Doncs igual.

3 Barri piju de Valls.
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Me va prometre un xalet,
comprat amb targeta black.
I al carrer, estem! Passant fred,
i amb el potorro gelat.
VELL 2
Prô mira que ets mentidera,
si jo amb tu sóc molt galant.
Li hai comprat una fregona
que funciona pedalant.
DAMA 2
Ui sí, la fai servir un munt,
I com que no tinc vergonya
me foto el pal dins del cul
i te netejo la ronya.
Cabrón!
VELL 2
Toca Peron!

VELL 3
Fixeu-vos quina enxaneta
que em vai trobar pel carrer.
És la cosa més cotxina
de tot lo món casteller.
Li agrada molt fer pilars.
Com s'enfila a la titola!
Amb una mà fa l'aleta,
i amb l'altra em fa una manola.
Jo faig la pinya amb los ous,
i queda ben reforçada.
Cony, després no vol baixar
i se'm queda aquí penjada!
DAMA 3
Si pugés al teu calçot,
faria llenya segur!
És petitet com un brot,
no està bó ni amb oli cru.
Castellera sí que sóc,
de la Jove i de la Vella...
VELL 3
En una ensenya el xumino
i en una altra la mamella.
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DAMA 3
I què?! Així’ns animo les colles
allà a la Plaça del Blat...
Vinga, amunt!... aquetes polles!
Que aquí teniu un forat!
VELL 3
Mireu-se la meva dona
quina llufa s’ha fotut.
De tan pudenta com era
m’ha fet perdre la salut.
VELL 3
Toca Peron!

VELL 4
Mireu-se aqueta sonada
que ara per poguer follar
vol que li digui guarrades
pro domés en castellà.

AMB VEU DE TRAVELO

A UN ESPECTADOR

DAMA 4
Yo lo mismo que en la escuela,
un veinticinco por ciento
te lo hago en castellano
Y con el resto un descuento
si me hablas en cristia-no
VELL 4
Se m’ha fet espanyolista
i jo ja no sé què fer.
Ara amb les plebiscitàries
diu que votarà el pepé.
DAMA 4
Jo votaré ciudatans
no veus que cànvien els cicles?
Pacto amb dretans i esquerrans
i els hi xupo els dos testicles!
VELL 4
Bruta, ignoranta, fulera!
Tu lo que vols és el màstil
però sense la bandera!
DAMA 4
Tot això a mi me la sua!
A mi dom l’Albert Rivera.
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AL VELL

Ell dumés vol sexe en grup,
S’ha afiliat a CIU, a Esquerra,
als Podemos i a la CUP!
VELL 4
Cony! Si ja sóc trending tòpic
en el Tinder i al Youtube!
DAMA 4
‘Xò no és res. La meva figa
és famosa entre els veïns.
Si li diuen la “Chrysalis”
per l’ambient que hi tinc a dins!
VELL 4
Toca, Peron!
DAMA 2
Ai, ai, tristeta de mi
que me pica el seraní!
DAMA 1
Per favort, quina fortor!
Nenes bufeu-li per (a)’quí!
DAMA 3
Fixa’t! Mira-li les calces!
Això és salsa de calçots!
DAMA 4
Ui! Del darrera són grogues.
Allioli del fortot!
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
Sas què et dic? Que t’ho has guanyat.
La pallissa serà tal
que et confondran amb un zombie
entre els restos del Nepal.
VELL 2
Això. Fotem-les ben lluny.
Que vagin a l’estranger.
A l’Àfrica, entre salvaltges
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o a la Xina, o a Alcover.
VELL 4
La Colla Vella a la Xina
diu que fan castells d’un pis
on si te baixes la faixa
te fan un final feliç!!
VELL 3
Conec un pilot d’avió
que les embarca amb bons preus.
I, com el boig alemany,
les estimba contra Reus.
VELL 1
Per arreglar aquest conflicte
Com més aviat, molt millor.
Tu, que ta mare era monja
Ves 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, Mossèn Pujol.
MOSSÈN
Benvingut aquí sigueu.
Ja em direu, en `quetes hores
què és allò que desitjeu.
VELL 4
Per contâ-li les pendències
D’unes dones dissol·lutes...
MOSSÈN
Atureu-vos! No seguiu,
que això només rima amb “putes”.
Jo amb vós vindré, no sé auon,
que ja me direu qui són.
BALL DE LES AUTORITATS

VELL 4
Aquí estan les que busquem
Semblen discretes i fines,
prô són tremendes, mossèn.
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Més putes que les gallines.
CACAU GENERAL

RECTOR
A què vol dir aqueix escàndol?
Què són aquests marrameus?
Aquí heu remogut més merda
que allà a l’Innova de Reus.
DAMA 1
Tot lo que diu aqueix vell
és una mentida bruta,
que té un trauma de petit
de quan sa mare era puta.
VELL 1
Puta tu! Que a mi me cobres
per quan aparco i remullo.
Jo li deixo un dit al cony
i ella me xucla el capullo.
RECTOR
Per estar en pau i harmonia,
un Consell arquebisbal:
Aneu que us xutin un vàlium
allà al Pius Hospital.
Diu que entre les retallades
i els lladres del CatSalut,
estan canviant les camilles
directament per taüts.
I a valtros, gent tarambana,
vai a denunciâ’s al Batlle,
no perquè em doni la gana,
Sinó perquè el clero, sempre…
TOTS
…està al costat del qui mana.

BALL DE LES AUTORITATS

BATLLE
Benvingut, mossèn Pujol.
Prô quina cara que feu?
RECTOR
És per ‘queix Papa Franciscu,
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que no’l ‘cabo de fer meu.
Va tant d’humil i de progre
que és capaç de creure en déu.
Pel què vinc li explicaré:
Hi ha una gent que se barallen
com si fossin gat i gos.
BATLLE
Ah, Collons! Són regidors.
RECTOR
No, no. Els que jo dic, treballen.
BATLLE
Anem a veure qui són,
que tinc els ous que me ballen.

BALL DE LES AUTORITATS

VELL 1
Senyor Batlle...
ALCALDE
Calleu! Cagun la punyeta!
M'han dit que per aquest lloc
volen fer un museu que ho peta,
i que inclús tindrà un sex-shop
amb fotos de l'anxaneta.
Heu de ser com bons germans,
fer pinya, folre i manilles,
com als barcos d'immigrants
que naveguen per Melilla.
Tinc un altra solució
si no us mola aqueta idea...
S'ajunto tant sí com no,
com el Putin amb Crimea!
Faré com fan aquí a Valls,
que per no ser criticats,
han posat uns regidors
a dintre dels balls parlats.
VELL 2
Alcalde, no cridis tant.
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BATLLE
Crido perquè la Camacho,
que li va agafar un fogot,
se me va empassar el micròfon
pensant-se que era un calçot!
I ara s'ha acabat el cuento,
o us envio a la yihhad!
O millor crido el Sargento,
que us rebentarà el forat.

DIRECTE SENSE BALL

CIVIL
Ballesteros, que ilusión!
BATLLE
Què tal estàs, maricón?
CIVIL
Sabia usté que aquí en Vals,
a causa de los ladrones,
el primer Mosso d’Esquadra
se puso los pantalones?
Me gusta que esta ciudad
tenga orígenes cabrones.
BATLLE
Apa, Blàsques, ven conmigu,
que hay un follon de cojones.

BALL AUTORITATS

BATLLE
Aquí estan. Vés con prudènsia.
CIVIL
‘Tese tranquilo, excelencia.
Mecagüen su puta madre!
Donde están esos cabrones!?
Me vi hace un tricornio nuevo
con la piel de sus cojones!
BATLLE
Muy bien. Así. Sutileza…
CIVIL
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A sus órdenes, alteza.
Tú, hijodeputa empanao,
¿Eres independentista?
Que esta ciudad es un foco
de moros separatistas.
¿Y tú eres de la Asamblea
Nacional y Catalina?
¿Tú irás a la Meridiana,
especie de puta fina?
Escuchadme, hijos de perra:
La libertad de expresión
no existe en tiempos de guerra,
que son los de esta región.
Así que los bals parlangs
limitaos al folclore
si no queréis provocar
que vuestra familia llore.
Y aunque os duela en los oídos,
Cataluña es española,
como español es el tango
o la misma Coca-Cola.
Y ahora mismo sus largais
cada uno pa su casa.
BATLLE
Bravo, Blàsques! Ahora Valls
lla vuelve a sert una bassa.
CIVIL
És que en Valls son catalanes,
ya lo sabes, Ballesteros;
Si no los mueven dos hostias
siempre los mueve el dinero.
LLENÇA UNS CÈNTIMS A TERRA I TOTS S’HI ABOQUEN. LES AUTORITATS BALLEN ESQUIVANT COSSOS.
BALL AUTORITATS

FI
Valls, 21 de juny de 2015
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