BALL DE DAMES I VELLS 2015
Aqueta en fa trenta‐cinc,
i, mentres, pel cul t’he l’inc.

VELL 1
Mare de Déu de Repsol,
que patrocines les festes
i a canvi els tarragonins
respirem l‟aire que empestes.
Beneïda Santa Estrella,
que també feu patrocini,
enguany traurem Santa Tecla
“mediterràneament” en biquini.
Santa Tecla, això no és viure!
Què hem de fer en „quets matrimonis?
Volíem dames fadrines
i ens vam casar amb quatre xonis!
DAMA 1
Xoni jo? A que te rajo!?
O t‟agafo el cucurutxo
i et fai igual que als salaris:
Te‟l retallo amb un serrucho...1
DAMES
Serrucho, serrucho.
Li retalla amb un serrucho, serrucho, serrucho
Li retalla amb un serrucho.
VELL 1
Maria, m‟han dit que estan rifant
un parell d‟hòsties com a pans
I jo sóc el que les clava
Clava, clava,
Clava, clava, clava, clava
cla, cla cla cla...
LA DAMA 1 LI FOT UNA HÒSTIA AL VELL 1. SORT DELS ALTRES QUE L‟AGUANTEN.

1

MÍSTER BLACK

–EL

SERRUCHO

https://www.youtube.com/watch?v=thjYtBM0-‐ hc
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VELL 1
Hòstia! Quina hòstia!
Atenció tarragonins,
forasters i pixapins,
pareu ben bé les aurelles
i escolteu los disbarats
d‟aquetes quatre parelles.
Estem com està el país.
Se mos volen separar
i naltros, de dreta llei,
se les haurem de follar.
Vau „nar a l‟onze de setembre?
Jo hi vai „nar amb unes xiquetes,
i quan van pujar el punteru
los hi vai tocar les tetes.
Ho vai fer per Catalunya!
Si es tracta de treure pit
jo col·loboro amb la causa
i refrego l‟embotit.
D‟aquí a pocs dies votem
i això és important, què coi!
O guanyem la independència
o ens quedem amb el Rajoy.
DAMA 1
Guanyi qui guanyi, és igual.
Ja ens passaran les manies:
L‟Estat Islàmic s‟apropa
i tots moros en dos dies.
VELL 1
Hala! Hala! exagerada!
Tu lo que vols és fê‟ns por!
DAMA 1
Mira tú aquells jihadistes
que van entrar al Charlie Edbo;
van deixar als de la revista
pobrets, com un colador.
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VELL 1
Si Europa està segrestada,
no ha sigut Zeus fent de toro
ni ha sigut, tampoc, cap moro,
Són una troika de porcs
amb la Lagarde de lloro.
Veuen refugiats de Síria
(i) miren a l'altre cantó
d'aqueta Europa podrida
si ens foten fora millor.
Prô no cal anar tant lluny
per llibertats segrestades.
Aquí et multen per xiular
o per fer volar estelades.
Prô és que és més fort que nosaltres!
És com un impuls fugaç.
Sentim les primeres notes
i hem de xiular. Ja ho veuràs:
PAL DE SELFIE
ELS MÚSICS TOQUEN LES PRIMERES NOTES DE L‟HIMNE.
EL CIVIL, VEIENT LA XIULADA, ES POSA A FILMAR TOTHOM QUI XIULI, AMB UN MÒBIL.

CIVIL
Toda esta algarabia
que os acabo de gravar
la llevo a la fiscalia
y es que sus vais a cagar.
VELL 1
Prô entretant no ve el futur,
disfruteu d‟aquesta 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.

3

DIMONI 1
Enguany tenim bons micròfons.
Oi que així ens sentiu millor?
Hem llogat uns aparatos
però amb sense subvenció.
DIMONI 2
Sabem que sóu generosos
i que ens deixareu propina,
perquè això ens costa un colló
i un llavi de la vagina.
ELS DOS
Toca, Peron!

VELL 1
Fixeu-se quin tros de dona!
Tan gran me la vai trobar
que quan li llepo la xona
hai de seguir l‟endemà.
S'ha auperat de tot arreu;
los morros, el cul, les tetes,
i amb la pell sobrant del cony
s'ha fet un joc de maletes.
DAMA 1
Maletes? Per fotre el camp!
Quin disgust portem les quatre,
que ens vau fer fer, l'any passat,
Dames i Vells a un teatre!
LES DAMES FAN “UUUUH!” ALS VELLS

Això és per fer en una plaça,
més a prop, que la gent xala!
I pots 'nar entremig del públic
i arrambar alguna cigala.
I a més, no ens vau deixar anar
a dur la bandera a Ofici,
que l'hauria portat jo,
clavada en 'quet orifici.
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VELL 1
Així t‟entri un sigalot
que et deixi ben indigesta,
i al xotxo et surtin goteres
com la Casa de la Festa!
DAMA 1
Com que diu que fan reparto
d'immigrants per tota Europa,
a lo millor em toca un negro
que em deixa la figa xopa!!
VELL 1
L'ha escoltada, senyor alcalde?
ha sentit com se rebel·la?
Ara, a més, si no apoquino,
ni la xupa, ni la pela.
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
Cago molt, i amb diarrea,
prô no tant com tu, ja ho veus!!
Que per cagada, la idea
de vestir els gegants... a Reus!!!
BATLLE
Això ha sigut la Floria!
Diuen per l‟Ajuntament
que com que vol l‟alcaldia
me fa quedar malament.
L‟ALCALDE MARXA. LA DAMA SE‟N RIU.

VELL 1
Mireu-se-la com disfruta
i com se‟n fot, la molt puta.

5

DAMA 1
Doncs sí senyor! Sóc molt puta!
Prô no hi trec cap rendiment...
Almenus tingués un home,
que em deixés el tall content!
Que em maltracti, un animal
que me faci porqueries...
Un fill de puta integral!!!
DAMA 2
El Jorge Fernandez-Días!!!
VELL 1
Xica, si vols clatellots
ja et faré jo aquest servei:
Te puc arriar més hòsties
que el de les "sombres del Grey"...
DAMA 1
Prefereixo un home jove,
que tu estàs vell, mamarratxo!
I tens el futur més negre,
que Alícia Sánchez-Camatxo.
MÚSICA PP

VELL 1
Potser si que sóc un jaio,
però encara tinc empenta!
T'ho demostraré amb aqueta
que ja es veu que va calenta!
EL VELL 1 S‟ABOCA A UNA PERSONA DEL PÚBLIC I LA FA MALBÉ.

DAMA 1
Toca, Peron!!!
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VELL 2
Amics meus, quina desgràcia,
expliqueu-me què hai de fer:
ja la tenia entre reixes
i ara torna a estar al carrer.
Va sortir de la presó
tenyida de pelirroja.
I la porca havia robat
les calces de la Pantoja!
DAMA 2
Doncs allà hai fet bons amics
no com tu amb aquetus vells
que entre sonda i pastilles
no tens ni merda als budells
Vai conèixer un príncep blau,
un tal Núñez i Navarro,
que em va prometre un palau
magrejant-me com un guarro.
VELL 2
Faré com ha fet a Grècia
el Tsipras, amb dos collons:
DAMA 2
Abaixâ‟s els pantalons?
VELL 2
No. Fotre fora els ministres
rebels i busca-raons.
DAMA 2
Tens raó, sóc molt rebel
i ho seré mentre m‟ataquis.
De tonta no en tinc ni un pèl,
que em diuen... la Varoufakis!
CALBA ES TREU LA PERRUCA I ÉS CALBA

7

VELL 2
Doncs ara sí que m‟agrades.
Te faré un grec integral:
Fai com la Merkel, tu tries,
i després t‟enculo igual.
DAMA 2
Només vol futbol i sexe,
prô ho té tant brut que m‟espanto.
VELL 2
Amb el Nàstic a segona,
me la pots menjar de canto.
DAMA 2
Treu-te els calçotets cagats,
que has portat a Tarragona
la plaga d‟escarabats.
VELL 2
Tu sí que en fots, de pudor,
amb „quetes calces barates.
Cada cop que te les fiques,
te persegueixen les rates.
DAMA 2
Tu tens vuit pèls dins del cul
que te provoquen atascos.
Quin títol té la pel·lícula?
Ocho pelillos de ascos!.
VELL 2
Mireu-se la meva dona
quina llufa s‟ha fotut.
De tan pudenta com era
m‟ha fet perdre la salut.
DAMA 2
Així t‟aufeguis, banyut.
VELL 2
Toca, Peron!
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VELL 3
Com que Cuba és liberal,
vai „nar a buscar una cubana.
Prô amb quetes pensions de merda
vai (a)‟rribar a la Riojana.
I entre senyores que fumen
i uns capellans despullats,
vai trobâ‟m aqueta mòmia
amb el xoxo dissecat.
DAMA 3
Si se m‟asseca és de veure‟t
que ni del sofà te mous!
Té la bossa tota unflada
de tant de rascâ‟s els ous.
A més, ja no tens trempera.
Has perdut més que el Pepé.
I ara, a mi, em cal un Ribera
que va al centre... de l‟ullera
i em llimpia la mar de bé.
VELL 3
Doncs t‟hi hauràs de fotre el dit,
que el Ribera va a Madrid.
DAMA 3
Tu ets malvat, com el Duran,
i faré com Convergència:
Me separo, et deixo sol,
i em follo a la competència.
VELL 3
Coneix tant lo que era CIU
que hasta un d‟aquetos maromos
li va treure de la figa
tota la cole de cromos!
DAMA 3
Els cromos de l‟Abelló,
que em van fer una inritació...!
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VELL 3
Te vendré al fill del Pujol
com si fossis un Ferrari:
i aviam si la Ferrussola
te revèn a un milionari.
DAMA 3
Jo marxo als Estats Units
que se jubila l‟Obama
i quan vegi aquetos pits
me farà primera dama.
VELL 3
Te farà fer de mucama.
DAMA 3
Si no em vol, tinc més recursos
ara que han canviat les lleis:
Els hi ensenyo la baldana
i triomfaré amb tots los gueis.
DAMA 3 A UN ESPECTADOR: HOLA, GUAPO, QUIERES MORCILLA?

VELL 3
Ja no sé si és una dona
o és un travelo integral.
Té tant de morro a la xona
que sembla la Cospedal.
DAMA 3
Tu m‟apliques la censura,
m‟explotes, i ets tant ronyós
que fas com Portaventura
amb els seus treballadors.
VELL 3
I te seguiré explotant
com ells, sense cap mania.
DAMA 3
Doncs te fotré tantes banyes
que et diran “Reina Sofia”.
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VELL 2
Jo si vull veure mamella
me la busco a l‟Internet
que allà hi ha molta femella
i no cal que hi vagi net.
DAMA 3
Doncs jo busco sexe en grup.
M‟he afiliat a CIU, a Esquerra
a Ciutadans i a la CUP!
VELL 3
Collons! Si ja és trending topic
en el Tínder i al Youtube!
DAMA 3
Me diuen la “Juntspelsí”
perquè tots passen per „quí.
VELL 3
Ves no et vingui l‟Artur Mas
i et rebenti pel detràs.
DAMA 3
Amb il·lusió, cabrón!
VELL 3
Toca, Peron!

VELL 4
Fixeu-se, la meva dama
té un xumino que és enorme,
i ha demanat pressupost
perquè hi vol fer una reforma.
DAMA 4
Sí!, és que m'hi vull posar un himen,
com Leticia Sabater.
Ja me‟n vai comprar un al xino,
prô no acaba d'anar bé.
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VELL 4
Perquè té el forat tan gran,
que es va comprar una ics ela,
que és de plàstic del barato,
i amb la calor se li entel·la.
DAMA 4
I tu què, que una piranya,
se te va menjar los ous,
i t‟has implantat dos globus,
que es desunflen quan te mous.
VELL 4
Prô et vai portar de viatge
des de Llíbia a Lampedusa...
DAMA 4
Una mica més i em mata
per culpa d‟aqueta excusa.
Em va prometre un creuer,
així exòtic i amb glamour,
i em va pujar a una balsa
punxada, del carrefur.
Estava plena de negres,
que tenien uns birots...!
I vai pensar, tu, me‟ls follo,
perquè aquí morirem tots.
Sort que ens van salvar uns marines,
quan „nàvem a la deriva...
VELL 4
I també se‟ls va follar
per celebrar que era viva.
Lo seu és que és vocació.
DAMA 4
No et pensis! Tanta baldana...
al final perdo la gana.
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VELL 4
És la Natalia Rodríguez,
sempre diu que se retira,
prô quan veu una cigala,
corre com un vampira.
DAMA 4
Qui és la Natàlia Rodríguez?
DAMA 1
Aquella que corre un munt...
I quan té el xumino sec,
diu que s‟hi posa after sun.
(és aquella esportista
que corre que se les pela
i quan té el xumino sec
diu que s'hi posa nutella)
DAMA 4
Doncs tu fes d‟Òscar Cadiach!
Puja aquí al Monte de Venus!
DAMA 2
Ui què fina! Què és això?
DAMA 3
És aquí al cony, més o menus...
VELL 4
A que em mengeu la titola!
DAMA 1 S'AJUP A MENJAR-LI

DAMA 4
Han prohibit menjar al carrer...
Ves-te‟n a aquella farola
a fregâ‟t‟hi el semaler.
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VELL 4
Va, no siguis tan vacona,
que ara tindré calerons.
Vai fer un càsting a Girona
i sortiré al Joc dels Trons.
Me van dir que fes de rei,
i m‟hi vai deixar els collons.
Vai robar, vai nar de putes...
buenu, el que fan els Borbons.
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
No tinc res, senyor rector.
Sap aquella passarel·la
que farem allà al Balcó?
M‟hai gastat l‟última pela,
subornant un regidor.
DAMA 4
No és veritat senyor rector,
només paga un tres per cent!
Ara li surt més barato
que a l'etapa convergent.
VELL 4
Toca Peron!

DAMA 2
Ai, ai, tristeta de mí,
que me pica! Que m‟aurino!
DAMA 3
Ja te vai dir que rentessis
aquelles calces del xino.
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DAMA 4
Cisca, porta salfuman
que li fotrem pel txumino.
DAMA 1
Ara ja estareu contents, mals vells,
del dany que heu causat.
Cisquera tu, va, belluga‟t!
No et quedis aquí plantat!
VELL 1
Tu vols fer créixer la llista
de dones assassinades?
Perquè m‟agafa un siroco
i te mato a... a escopinades.
VELL 2
Si vols una mort certera
per pelar aqueta geganta
deixa-la a la carretera
nacional tres-cents quaranta.
VELL 4
Conec un pilot d‟avió
que les embarca amb bons preus.
I, com el boig alemany,
les estimba contra Reus.
VELL 3
I si marxem naltros quatre?
Hai vist en una revista
que a Tuníssia és molt barato.
Diu que no hi ha ni un turista.
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 aqueix conflicte
com més aviat, molt millor.
Tú que ta mare era monja
Ves a parlar amb el rector.
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VELL 4
Tranquils, que tinc influrències
entre els cercles clericals,
perquè pixo aigua beneita
i cago ciris pasquals.

VELL 4
Déu vós guard Mossèn Pujol
RECTOR
Benvingut aquí sigueu.
Ja em direu en quetes hores
què és allò que desitgeu.
VELL 4
Vinc perquè les nostres dames
volen sigales d‟un pam,
i a naltros ni se la miren.
RECTOR
Tan petites, són? A viam?
LI POSA LA MÀ DINS ELS PANTALONS I REMENA

RECTOR
Ui! S‟està posant catxonda.
VELL 4
No, mossèn. Això és la sonda.
ENRETIRA LA MÀ, FASTIGUEJAT

RECTOR
El que podeu fer és resar,
que segur que ho feu molt poc.
VELL 4
Uf!
Resar és com un balancí,
que dius: “Fai algu. Me moc”,
per per molt que t‟hi esforcis
allò no te porta enlloc.
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RECTOR
Heu de resar a l‟Esprit Sant
que ho veu tot, o ho endevina.
Per „xò sempre ve volant
quan nota que se m‟empina.

Jo amb vos vindré, no se auon,
que ja me direu qui són.

BALL AUTORITATS

VELL 4
Aquí estan les que busquem.
Veu quines cames més tortes?
Semblen de la Lina Morgan.
Això sí. Sense estar mortes.
SE VA A HAVÉ UN FOYON QUE NO SABE NI DÓNDE S‟HA METIO...

RECTOR
Prou prou prooooou!
Què vol dir aqueta cridòria
tant grollera i tant perversa!
Sembleu aquells deficients
de mujeres y hombres y viceversa.
DAMA 1
Tot lo que diu aqueix vell
és perquè es vol divorciar,
que el seu novio fa deu anys
que diu que es poden casar.
RECTOR
No fotis! Ja fa deu anys
d‟aquella abominació?
VELL 1
Naltros en diem matrimoni,
i, ja ho veu, senyor rector;
Ni han destruït la família
ni la civilització.
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RECTOR
Menys mal que la religió
tornarà a entrar a les escoles.
Gràcies al Wert, sant baró,
menjarem el coco als nens
i potser algunes titoles.
DAMA 1
Aquí xinga hasta el rector.
I naltros mai. Qui ho entén?
VELL 1
Culpa de l‟Ajuntament!
Si em fots calent, i resulta
que se‟m dilata la fava
ells me fan pagar una multa.
per deixâ‟t la xona blava.
LA DAMA 1 ESTORNUDA AL RECTOR

DAMA 1
Aaaatxís!
Disculpi‟m senyor Arquebisbe.
És que no m‟hai vacunat
perquè va dî‟m una monja
que em xuclaria el forat.
RECTOR
Cagun les monges de Déu!
La Caram i la Forcades!
A la Bíblia no han llegit
que volem dones callades?
DAMA 1
Me‟n vai al Joan vint-i-tres.
RECTOR
No, no. A la pública, res.
Vés a Xarxa Santa Tecla
que així cobrem interès.
Confia en mí, filla meva,
que sóc el teu capellà,
i el capellà és com la vida...
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DAMA 1
...no saps mai què et tocarà.
RECTOR
Ara vai a denunciar-vos,
no perquè em doni la gana,
sinó perquè el clero, sempre...
TOTS
...està al costat del qui mana.

BATLLE
Benvingut, senyor arquebisbe!
Què diu el papa Franciscu?
RECTOR
Doncs que m‟està dixant biscu!
Diu que ara és ecologista,
que vol una església verda...
Jo, és que amb tantes coses noves
no m’entero d‟una merda.
BATLLE
Doncs ja ha posat data fixa
per fer la Setmana Santa.
RECTOR
Un altre canvi del seus!
A mí aquest Papa m‟espanta.
BATLLE
(Es)‟colti... els Misteris i els Passos
han passat tots l‟i-te-uve?
Rector
Tu no em toquis més els nassos,
que ho hai penjat al iutube!
Mira; piiip.
MANDO TV
ELS VELLS FAN UN PAS AMB ELS BASTONS I LA DAMA 4 DE FIGURETA.
LA RESTA DE DAMES FAN DE TÈCNICS DE L‟ITV.
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DAMA 1
Acceleri...freni!
DAMA 2
Toqui el clàxon.
DAMA 3
Desembragui.
LA DAMA 4 ES TREU LES BRAGUES I LES FA VOLAR PER SOBRE EL CAP.
RECOLLIR CALCES

RECTOR
Pel que vinc li explicaré.
Hi ha una gent aquí a la plaça
que s‟insulten i malviuen...
BATLLE
A mi no em preocupa massa.
Perquè...escoltim...a què diuen?
RECTOR
Que l‟alcalde no té tita
i si en té, que és molt petita.
A viam?
LI POSA LA MÀ DINS ELS PANTALONS, REMENA,

BATLLE
Mecagun el populatxo!
És que.. és que no hi ha manera…
Som-hi, va, que vai borratxo
(i)no saben què els espera.
LI APARTA LA MÀ AL RECTOR.
BALL AUTORITATS

RECTOR
Aquí estan els que busquem...
BATLLE
No sé qui són. .. au marxem!
VELL 1
Senyor alcalde...
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BATLLE
Calleu! Colla de merdosos!
Sembleu, hipsters marietes,
i ara es porta el fofisano,
que és el buenorro amb panxeta.
Com jo, o com el rei Felipe,
que també es nota que es cuida.
Va vindre a recolzar els Jocs!
Aix sí, amb la bossa buida.
VELL 1
Hi ha molt poca democràcia
en „quets jocs mediterranis.
VELL 2
¿I si fem una consulta
amb uns vots, així, espontanis?
BATLLE
Ui, ui, ui! Consultes? No.

AL PÚBLIC

VELL 3
Què dieu? Voleu els Jocs?
BATLLE
Com que tots creieu que sí
heu de cridar fort amb mí:
SIIIIII!!!!
VELL 4
I ara, els que penseu que no
Crideu amb mí, sense por:
NOOOO!!!!
DAMA 1
Alcalde, si no tens quartos,
els Jocs són una enganyifa,
com allò de l'Smartcity.
Tot plegat una gran tifa.
VELL 1
Madrid t‟enreda, Pep Fèlix!
Tarragona els és igual.
Ells, això no ho consideren
territorio nacional.
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DAMA 2
Si aquestos són los projectes
que porta el Vilamayor,
el teu hereu, amb „quet ritme,
serà el nou Vilamenor.
VELL 2
A Dames i Vells ja ens cansa
repetir els temes passats:
Runes de la savinosa
el Miracle encimentat...
VELL 3
I els llocs buits: el Banc d‟Espanya,
Jaume primer, l‟Agapito,
el Fortí, Tabacalera,
i paro, perquè gomito.
DAMA 3
La gent volem cares noves:
La Carmena, la Colau...
Prou de "Rites", "Esperanzas",
“Ballesteros” i “Oriol Grau”!
VELL 4
Tens sort que la oposició,
de moment, tú, ni la notes,
perquè hasta els nous regidors
fan com els vells; de marmotes.
DAMA 4
I n'heu fet una de nova:
HEU PACTAT AMB EL POBLET!!!
La merda del cas Innova
us esquitxarà d‟un pet!
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SONA UN PET

BATLLE
Vés, guarra, a la teva cova!
Sóu una peste de gent!
Truco a la Chacón que vingui
i que us trituri amb les dents.
O fai venir al Pedro Sanches,
que els dos som federalistes.
És el nom que ens hem posat
per no dî‟ns “espanyolistes”.
Millor cridaré al Sargentu
que com que és un fill de puta
us farà acabar aqueix cuentu
i es follarà a la més bruta.
TOTS N'ASSENYALEN A UNA
BALL AUTORITATS

CIVIL
Ballesteros! Tu de nuevo?
BATLLE
Blasques, tócame los güevos.
CIVIL
Yo era pa felicitarte.
No te lo tomes a mal.
Porque la gente te vota
y eso que lo haces fatal.
BATLLE
Venga, Blasques, ponte firmes,
que te digo lo que quiero.
CIVIL
La guardia civil en pleno
a sus órdenes, Ballesteros.
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BATLLE
Doncs resulta que la xusma
se me han puesto a criticart
I dic jo; A que hei ganado?
Doncs mando jo! Y a cagart!.
M‟hablan d‟una democràssia,
mas sercana y mas distinta.
¿Pero és que, un cop ya han votado,
el pueblo que coño pinta?
CIVIL
Esos son los los izquierdosos
y sus rollos de assamblea.
Si quieres, reparto estopa
a to lo que se menea.
BALLESTEROS
Muy bien, Blasques! Diplomàssia,
como el Putin en Crimea.

BALL AUTORITATS

CIVIL
Ya basta con las peleas!
Abandonad ese plan,
que esto parece la guerra
entre el Tótem i el Jailán (Highland).
El ministro de Interior
me dijo; “No seas nenaza
que en España, por cojones,
tenemos la ley mordaza”.
TOTES Mostaza?
DAMA 1 DIU TARD: Mostaza?

CIVIL
Sí, mostaza pal chirri.
Y a ti, que votas la CUP,
te vi a meté el frankfurt negro,
hasta que salga ketchup.
DAMA 1 TAMBÉ S'HI POSA DE CUL: YO TAMBIÉN VOTO LA CUP!
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VELL 2
Aquest ministro que disse,
no és aquell que passa... el Rato?
CIVIL
Tu no mientes a la bicha,
que yo pol ministro ma-to!
TOTES
Ana Mato?
DAMA 1 DIU TARD: ANA MATO?

CIVIL
Basta ya! Que si empezamos
con corruptos del Pepé
este baile nos durava
hasta el diá de la Mercé.
Y a vosotros, yayoflautas,
ya sus vi en el Parlament,
y por bloquear la entrada
y pintar a diputadas
tres años de trena, nen.
VELL 3
Va, collons, que exagerado!
Aquí hay ganas de vengansa.
CIVIL
A la cárcel, sin fianza.
El Supremo lo ha dictado
y además lo han aplaudido
muchíssimos diputados.
VELL 2
Doncs s‟ha de ser fill de puta.
CIVIL
Comor?
VELL 2
Si quiere un poco de fruta.
Nena, ensenya-li la figa.
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DAMA 2
Ensenya-li tú els cojones!
CIVIL
Tranquilos, que en pocos dias
llorareis por los rincones.
Se anula la autonomia
después de las elecciones.
Arrestaremos al Mas
al govern y a la Forcades,
que estoy hasta el mismo rabo
de monjas alucinadas.
RECTOR: OLÉ! OLÉ!

Y ni hablar de independencia
con tretas y disimulos,
que Catalunya es España!
Y no me deis más pol culo.
Porque aquí manda la banca,
española o catalana,
y solo queda de rojo
el color de mi almorrana.
Y ahora todos para casa,
y despejadme la zona.
BATLLE
Bravo, Blasques. Tarragona
lla vuelve a sert una bassa.
CIVIL
No estés tan seguro, alcalde,
que estan revolucionados.
Espera, en las elecciones,
a que den los resultados,
y, si ganan, ya te huelo
los pantalones cagados.
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BATLLE
Són de Tarragona, Blasques,
i todo esto se la pela
Ven una revolussión
i se van a la parsela.
BALL AUTORITATS

DAMA 1
Santa factura dels micros,
passarem la barretina
que la gent és generosa
i ens darà bona propina.
Santa Tecla, gloriosa,
Mare dels tarragonins,
Que tenim avui per dinar?
TOTS
Espineta amb caragolins!
VELL 1
Toca, Peron.
BALL I FINAL
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