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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Justificació

L’any 1993, en el número 8 dels «Quaderns de la Festa Major de Santa Tecla», l’Ajuntament de Tarragona 
publicava el treball de Josep M. Martorell Coca, intitulat El Ball de Dames i Vells: Una mostra viva del teatre 
burlesc. A la pàgina 14 d’aquest estudi, Martorell apuntava que la primera referència de l’esmentat Ball es 
remuntava a l’any 1514.

Ja en el moment de l’aparició del treball de Martorell, els que aleshores formàvem part del Ball de Dames 
i Vells vam comentar que seria tot un repte arribar a l’any 2014 per poder celebrar el 500 aniversari 
del Ball a Tarragona. Hem hagut d’esperar vint-i-un anys per arribar a 2014, any de commemoració i 
celebració dels 500 anys de la seva primera documentació escrita a la nostra ciutat!

El dia 9 de juliol de 1514 feia l’entrada solemne a la ciutat de Tarragona l’arquebisbe Alfons d’Aragó, 
fill bastard de l’homònim rei Alfons d’Aragó. La seva estada a Tarragona va ser molt curta, va morir el 26 
d’agost d’aquell mateix any. A l’Arxiu Històric de Tarragona, concretament al Fons Ajuntament de Tarragona, 
2f., català, R / Sig. top. 19/1912, hi ha custodiades quatre pàgines d’un bifoli en paper escrit amb tinta 
ferrogàl·lica, on es pot llegir la relació de les festes celebrades amb motiu de l’entrada de l’esmentat 
arquebisbe i del sonet que el prelat Ferran de Loares va escriure –en espanyol– per a aquella ocasió.

Archebisbe de Tarragona don Alfonso d’Aragó entra en la [signe que interpretem com «VIIII»] de joliol 
de M C XIIII, lo qual los honorables cònsols ab tota la siutat li feren grandíssima festa... Aprés venien 
los bastaxos fent un ball de Vells que eren de XVI enfora...

Un dels objectius que ens vam proposar assolir per tal de commemorar el nostre 500 aniversari va ser la 
publicació del llibre que ara teniu a les mans. En un primer moment, la idea va ser fer una selecció dels millors 
textos. Però, a banda que aquesta hauria estat una tria molt subjectiva, quan ens hi vam posar, no vam saber 
ben bé què conservar i què eliminar. És per això que, finalment, vam decidir tirar pel dret i ara presentem 
els textos sencers dels trenta-tres anys de la recuperació del Ball de Dames i Vells de Tarragona.

En total hi ha els parlaments de vint-i-nou anys de l’època de la recuperació del Ball, l’any 1981. No s’han 
pogut localitzar els textos dels anys 1982, 1984, 1986 i 1987, en total quatre. Segons les informacions 
dels components més veterans del Ball, els textos dels primers anys eren pràcticament el mateix –el transcrit 
pel senyor Josep Vives i Miret– amb lleugeres modificacions, com els lectors podreu comprovar. També 
hi trobareu, en aquestes pàgines, els textos de catorze representacions del Ball en ocasió d’efemèrides 
particulars. Volem agrair des d’aquí la col·laboració de Marta Padró, Carles Jansà, Laura Pasano, Dani 
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Milà, Ramon Giner, Josep Rovira i el Gremi de Forners pel suport documental. Ells ens han proporcionat 
textos –i un enregistrament en DVD– que no teníem a l’abast en el moment de posar en marxa aquest 
projecte. També hem aprofitat el material del fons d’arxiu de Josep M. Salvadó Urpí.

Quant als parlaments de les actuacions extraordinàries, els hem pogut recuperar tots –catorze en total– 
llevat d’un, el que es va representar el mes d’abril de l’any 1990, en el marc del Primer Congrés sobre Balls 
Parlats a la Catalunya Nova. Cap dels components del Ball que va actuar en aquella ocasió no recorda si 
els parlaments van ser els mateixos de la Santa Tecla de l’any anterior o se’n van escriure uns d’especials 
–qüestió poc probable atès que en cap dels arxius particulars de membres del Ball no s’ha pogut trobar.

1.2. Antecedents

Durant els darrers tres anys, l’activitat relativa a la celebració del 500 aniversari s’ha accelerat. En relació 
amb els textos dels parlaments del Ball, se n’ha pogut recopilar un parell d’abans de la recuperació de 
l’any 1981. El més antic data del 25 d’octubre de 1818, però no n’hem vist l’original, sinó la transcripció 
manuscrita que en va fer Joan Salvat i Bové, el mes de setembre de 1926. D’aquesta versió ja n’havia donat 
notícia Jordi Morant i Clanxet en el seu llibre El ball popular tarragoní de Dames i Vells, publicat a Tarragona 
per l’Ajuntament, l’any 1981.

El segon text, també manuscrit, es pot datar l’any 1946. Potser aquest és el darrer text que es va representar 
públicament durant les festes de Santa Tecla en temps de la dictadura. El document està escrit en tres fulls 
–32’2 cm x 22’8 cm– a banda i banda. Els parlaments comencen amb el diàleg del Vell 1 amb la Dama 1 
i així fins a la parella cinc; segueix el desmai de la Dama 3 i les intervencions del Rector i del Batlle. A la 
darrera columna, com a apèndix, hi apareix la introducció del Ball a càrrec del Vell 1 amb la invocació a 
la Mare de Déu del Remei i a santa Tecla. Hem d’interpretar que es tracta d’un descuit.

L’edició crítica dels originals dels textos de 1818 i 1946 s’escapa de l’objectiu del llibre que teniu a les mans 
i posposem aquesta tasca per a una altra ocasió.

El primer text de la recuperació del Ball de Dames i Vells, representat l’any 1981 correspon a la versió que 
va transcriure Josep Vives i Miret l’any 1956. No hi apareixen versos que avui són prou identificadors del 
Ball de Dames i Vells de Tarragona. Es tracta de textos que han estat transmesos per tradició oral i que han 
acabat retornant als parlaments del nostre Ball. És el cas, per exemple, de:

INTRODUCCIÓ

LLIBRE 500 ANIVERSARI DAMES I VELLS.indd   10 18/07/14   18:28



11

Mireu-se la meva Dama 
quina llufa s´ha fotut.

De tant pudenta que n´era
m´ha fet perdre la salut. 

Santa Tecla gloriosa,
mare dels tarragonins,

què tenim avui per dinar?
Espineta amb caragolins!!!

El caràcter més aviat conservador, en el sentit més estricte, de la moral del moment va possibilitar que hi 
haguessin versos que no apareguessin en els esmentats textos escrits i que només es transmetessin oralment. 
Són uns versos que s’ajusten a la consideració que actualment es té del Ball, barroers i escatològics:

Quatre anys fa que sóc casat
i sis que jo visc amb ella,

i encara no sé segur
si és que és mascle o és femella!

Baixant de ca la Carola,
m’han fotut tots los calés,

la titola rovellada
i els collons a l’inrevés.

1.3. Objectius

El Ball de Dames i Vells de Tarragona es representa al carrer, de manera itinerant, durant la tarda del dia 
22 de setembre i el matí i la tarda del dia 23. El seu context és doncs, pràcticament de manera exclusiva, 
el dejuni de la festa de Santa Tecla i el mateix dia de la festivitat. El públic a qui va destinat el contingut 
del Ball és essencialment el tarragoní. Tot i que es fa referència a temes nacionals i internacionals coneguts 
pel gran públic, també es fa esment de fets esdevinguts a Tarragona i de personatges destacats de la vida 
pública de la ciutat.

L’objectiu primer i més important que persegueix el Ball de Dames i Vells de Tarragona no és altre que el 
de fer riure. Els nostres parlaments s’escriuen i es representen teatralment amb la finalitat de fer broma, de 
criticar, d’explicar i narrar, des de la sàtira, l’actualitat tarragonina i d’arreu, amb un cert ànim, per què no 
dir-ho també, revolucionari. Els elements tradicionals que mantenim vius encara avui a Dames i Vells són el 
tipus de llenguatge, els rols dels personatges i la burla dels poderosos. I sí, és cert, la voluntat permanent de 
Dames i Vells és la de fer riure, però no a qualsevol preu: fem riure transgredint. De forma teatralitzada fem 
crítica de la societat i la política local, i d’arreu, amb la plena consciència que aquesta és una manifestació 
de la riquesa de la llibertat d’expressió.

Si fem un repàs als trenta-tres anys de la recuperació del Ball, recordarem que els primers temps havíem de 
resseguir places i carrers per anar recollint públic i d’aquesta manera poder dur a terme la representació. 
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Avui, les actuacions del Ball de Dames i Vells apareixen publicades al programa de la Festa Major Gran. 
L’esforç de superació que al llarg de trenta-tres anys ha dut a terme el Ball de Dames i Vells li ha permès 
convertir-se en un dels esdeveniments més populars i esperats durant les festes. La posada en escena 
dels parlaments o versos dels diferents Balls Parlats de la ciutat és una fita esperada i estimada per les 
tarragonines i els tarragonins, Balls amb molts anys de presència als carrers i places de la ciutat.

Com ja s’ha dit més amunt, el context en què es representen els versos és el de la Festa Major de Santa 
Tecla. Es tracta, doncs, d’un espai públic i lúdic. Els parlaments del nostre Ball no tenen ànim ni d’injuriar, ni 
d’ofendre ni de desacreditar les persones a què fan referència. Si ens ajustem al llenguatge especialitzat 
dels juristes, podem afirmar que els parlaments s’escriuen i es representen amb animus iocandi i no pas amb 
animus iniuriandi.

Tots els parlaments o versos editats en aquest llibre han estat representats públicament durant els trenta-tres 
anys de la recuperació del Ball de Dames i Vells de Tarragona, i són coneguts per tots els tarragonins; a més, 
des de l’any 2001 ja estan penjats a la xarxa. La present edició té com a finalitat compilar els parlaments 
del Ball de Dames i Vells i d’aquesta manera contribuir a augmentar el testimoni cultural i històric de la 
riquesa de la Festa de Santa Tecla de Tarragona.

Compartim, al cent per cent, les consideracions que sobre l’humor fan aquests tres personatges que citem a 
continuació:

Tradicionalment l’humor ha estat un element crític a favor del coneixement. S’ha utilitzat per dir coses 
que no es podrien dir en cap altre registre i per posar en evidència mals i estupideses dels éssers 
humans.

Miquel de Palol (poeta)

A vegades, la vulgaritat és l’últim reducte de la llibertat.
Rafael Narbona (escriptor i crític)

Els polítics haurien d’entendre que l’humor és alliçonador, és una traducció de la forma com veu el 
poble les coses. Cal prendre-se’l de manera positiva i no enfadar-se. La crítica a favor te l’esperes, 
però no t’ajuda a corregir o millorar.

Josep Maria Musté (polític tarragoní – UDC–, 1923-2011)
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1.4. Estructura 

El Ball de Dames i Vells de Tarragona, en el moment de la seva recuperació, l’any 1981, de la mà de la colla 
sardanista Joventut Tarragonina, va incorporar a la representació els xics i les xiques que en formaven part. 
Cada sexe representava el personatge que li corresponia fisiològicament. Però l’any 1986 el Ball de Dames 
i Vells va recuperar la «seva configuració inicial –un dels trets més característics del teatre popular–», 
emprant les mateixes paraules que Martorell (1993, 27)1 , i d’aquesta manera, tots els personatges van 
passar a ser interpretats exclusivament per hòmens.

L es cinc parelles inicials, l’any 1988 ja es veuen reduïdes a quatre, amb l’objectiu d’oferir més agilitat al 
desenvolupament de la trama del Ball. Aquest mateix any, els dos Dimonis apareixen en el parlament inicial 
com a colofó de la introducció del Vell 1. El personatge encarregat de tocar el bombo –Peron– també 
apareix l’any 1988, i ho fa exclusivament després que la Dama 1 acomiadi el Ball amb els versos

DAMA 1
Santa Tecla, gloriosa,
mare dels tarragonins,

què tenim avui per dinar?

TOTHOM
Espineta amb caragolins!!!

VELL 1
Toca, Peron!!!

1.5. Contingut

L’objectiu del Ball de Dames i Vells, ja ho hem dit, és el de fer riure. En els nostres parlaments hi ha la 
presència de tots els colors possibles amb què es pot pintar l’humor. Bàsicament, el color verd és el que 
més abunda i el que més escandalitza. El lector trobarà aquest color en un tant per cent molt elevat dels 
textos aquí recollits. Cal dir que, en els primers anys, el color verd és escàs. Quan aquest humor més verd és 

1 Amb la recerca de fotografies que s’utilitzen en aquest llibre, hem descobert que la datació del canvi de les xiques pels xics per a repre-
sentar els personatges de les Dames ha de ser el 1986 i no el 1985 tal com consta en les publicacions que detallem a continuació: MARTO-
RELL COCA, Josep M. (1993): El Ball de Dames i Vells: Una mostra viva del teatre burlesc. Tarragona: Ajuntament de Tarragona; Quaderns de 
la Festa Major de Santa Tecla, núm. 8. GRAU. Oriol; NAVARRO, Pere; SALVADÓ, Josep M. (2000): Dames i Vells. Crònica desenfadada d’un 
Ball Parlat. Tarragona: Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas. La data e 1986 ens ha estat confirmada per Marta Padró i Victòria 
Gras, membres fundadores del Ball.
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expressat a través d’imatges o metàfores, és més elaborat i pot provocar una més gran hilaritat.

Jo li demano que afluixi,
que m’escalda la petxina;

que abans de menjâ-li el sushi
me trago tot Fukushima!

Ja ho sap prou la Paris Hilton
de quina mida és el rave,
que li ha deixat una figa

que sembla el túnel de l’AVE...

L’humor més habitual en el Ball de Dames i Vells és el verd, però, puntualment també pot ser de color negre, que és el que 
més ofèn l’auditori. Aquest és el color que primer provoca un riure que comença amb un «ah!» i acaba amb un «oh!» En un 
primer moment, l’espectador respon a un impuls que li transmet el cervell primitiu, espontani, irracional, però immediatament 
intervé la raó moral, que provoca l’autorepressió.

Sóc neta i estic molt bona,
i això es veu, naturalment.
Si a Castelldefels me volen

perquè estic per parar un tren.

Enviem-les a Noruega,
en ‘quella illa petiteta,

on diuen que al pilla-pilla
hi juguen amb escopeta.

El color marró de l’escatologia és també un dels ingredients humorístics que caracteritza el Ball de Dames i Vells. El contingut 
escatològic, així com també el relatiu al sexe, és considerat tabú per tot allò que comporta de groller.

Va comprar pasta de dents
que venia de la Xina:

li van caure los queixals,
la boca atufava a aurina,

urticària als genitals,
i litros de cagarrina!

I per mi no en tens un tros?

Un cagarro així de gros,
ben calent, perquè te’l mengis

i et rebenti el moll de l’os.

Un altre element recurrent, pràcticament cada any, és la referència a la nostra ciutat germana de Reus. En molt poques 
ocasions, les al·lusions a Reus apareixen envoltades de benvolença, majoritàriament acostumen a ser malèvoles. D’aquí no 
es pot desprendre que el Ball de Dames i Vells de Tarragona tingui cap tipus d’animadversió cap a Reus, ans al contrari. 
Cal recordar, a qui no ho sàpiga, que el Ball de Dames i Vells de Tarragona va apadrinar el seu homònim de Reus l’any 
2009.
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Fotem lo camp naltros quatre.
Dixem aquetes guineus
i fugim a un lloc exòtic,

entre salvatges... a Reus!

«Verge» perquè no quilava
i era pur de cap a peus.
I màrtir, perquè és martiri

que et nomenin fill de Reus.

Malgrat les contínues batusses entre les Dames i els Vells, els qui sempre en surten malparats són les autoritats. Per anar 
contra l’ordre establert, els matrimonis, tot i que malavinguts, fan front comú contra la superioritat. I quan no són els 
matrimonis els qui planten cara, el discurs de les mateixes autoritats els delaten.

Contra el Batlle Contra el Rector

Ja has fet tot lo que has volgut:
pàrquings, construccions, espoli.

I has governat la ciutat
com qui juga al Monopoli.

Sembleu maricons i putes
quan s’emprenyen per no res,
després d’aquells comentaris

que vai dir a la tevetrès.

1.6. Forma

En els textos dels primers anys de la recuperació –fins i tot ja en la primera versió (1981), transcrita per Josep Vives i 
Miret–, hi trobem alguna concessió a la variació dialectal tarragonina, malgrat que el text havia estat passat pel sedàs 
de la llengua normativa.

Si anéssim tots a la una,
no fórem tant rebatuts.

Les dones ens volen perdre,
contra de naltros estan.

Si Déu un remei no hi posa,
a tots cinc ens mataran.

A fe, Dama, no em pensava
que tu de mi et vols burlar;
ara, al cap de mes velleses, 

tot el dia em fas ballar
i per mai no te’n recordes
de donâ’m veure i menjar.
Si no et busques ballador,
jo no et puc més aguantar.

Després d’uns quants anys on la llengua més elaborada era bàsicament el model que s’emprava per redactar els parlaments, 
es va creure convenient passar d’una varietat bàsicament estàndard a una llengua col·loquial tarragonina. A partir de l’any 
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1999 decidim emprar definitivament el demostratiu femení de proximitat aqueta, i és aquesta la forma que trobareu en els 
parlaments a partir d’aquell any. Però continuàvem escrivint aquest –amb essa– per al masculí.

A partir, doncs, d’una reflexió meditada sobre el model de llengua, vam creure convenient que el contingut col·loquial i 
vulgar del lèxic del nostre Ball no podia ser expressat d’altra manera que amb la varietat popular del català del Camp 
de Tarragona. En els nostres parlaments hi trobareu tant formes col·loquials de la ciutat de Tarragona, com de la resta de 
parlars del Camp.

Formes col·loquials de Tarragona Formes col·loquials del Camp

Beneïda santa Tecla,
envieu-me algun senyal,
un essemesse, un truc...
Voleu que se fem amics

amb això que es diu Feisbuc???

Tu ets pitjor, que ets el Rajoy,
el més corrupte i covard! 
T’arriba la merda al coll 
i tu dius que és Cacaolat.

Lo que aquet Vell li ha explicat
que ham avortat, és mentida;

si no mos poden prenyar
amb la llet tan aigualida!

Només los bancs sobreviuen.
Són los que estan més contents…

rescatats i estafant jaios,
amb les accions preferents!

Definitivament es va optar per adequar el contingut, bàsicament expressat en registre col·loquial i vulgar, al model de 
llengua dels nostres parlaments amb presència de formes populars del català del Camp de Tarragona i amb termes 
procedents de diferents argots –guai, lela, quiqui, xollo–, de castellanismes i mots d’origen caló –calés, dinyar, halar, xantar 
la mui.

El llenguatge col·loquial i vulgar que es fa servir va acompanyat d’elements paralingüístics —com gestos i expressions de la 
cara— que acaben de completar el missatge que es vol transmetre. El nostre llenguatge transgredeix els preceptes lingüístics 
establerts com a correctes per les classes dirigents i/o pel públic benpensant, i això provoca que mots o expressions que 
fan referència al sexe, a la religió o a les funcions fisiològiques, siguin estigmatitzats de tabú.

S’ha dut a terme un esforç considerable per anar adequant les formes col·loquials en els textos escrits, però no ha estat 
menys l’esforç que els actors hem hagut de fer per ser fidels a aquestes formes col·loquials del català camptarragoní. 
El model de llengua més elaborada, tan interioritzat ja, representa per a molts dels nostres actors un escull que s’ha de 
superar a base d’assajos. Però també cal dir que, cada vegada més, els actors ja han entrat en la dinàmica de l’adequació 
de contingut i forma dels nostres parlaments.

INTRODUCCIÓ

LLIBRE 500 ANIVERSARI DAMES I VELLS.indd   16 18/07/14   18:28



17

En els darrers anys, ja escrivim els parlaments incorporant tota una sèrie de concessions a la llengua col·loquial del 
Camp de Tarragona. En el nivell fonètic, ja grafiem «au» tota /o/ àtona en posició inicial –aufegar, aulor, aurelles–; 
grafiem només amb «i» les /e/ que, per contacte amb un so palatal, s’han acabant tancant totalment –dixar, ginolls–; 
conservem assimilacions vocàliques en formes com nostro, vostro; també recollim dissimilacions en exemples com arcalde, 
dingú; mantenim les metàtesis a catredal, radere; escrivim «ny» les palatalitzacions de les nasals en mots com cunya i fenya; 
les afèresis vocàliques les marquem amb un apòstrof en posició inicial –‘gafeu-me, ‘nar–. Quan un infinitiu va seguit de 
clític, la /r/ de la forma verbal no s’articula i la seva absència és representada a través d’un accent circumflex damunt la 
darrera vocal del verb –barrâ’t, fê’m, pagâ’ns, posâ’t.

Quant a la morfologia nominal, hem adoptat els plurals hòmens, jóvens; hem preferit fer servir majoritàriament els demostratius 
aquet, aqueta, i també aqueix, aqueixa; procurem emprar les formes plenes dels pronoms febles –me, te, se. Per al plural 
alternem la variant mos –inexistent en el parlar col·loquial de la ciutat de Tarragona, però d’ús ben viu a bona part del 
Camp– i la variant se –que serveix per a les tres persones del plural indistintament (ens, us, es, respectivament). Quant a 
l’article definit masculí, combinem les formes plenes lo, los –vives encara en moltes poblacions del Camp de Tarragona– 
amb les formes reforçades el, els –d’ús pràcticament exclusiu a la ciutat de Tarragona. Distingim ortogràficament el clític 
datiu de tercera persona del plural els-i, los-i i la combinació dels dos pronoms febles els hi.

En relació a la morfologia verbal, hem triat l’opció majoritària d’usar els infinitius tindre, vindre; les primeres persones del 
present d’indicatiu fai –faig–, hai –he, haig–, vai –vaig–. Tot el present d’indicatiu del verb haver l’ortografiem amb «a»: 
hai, has, ha, ham, hau, han. Optem, majoritàriament pel lèxic camptarragoní: caragolins, encabat, enguany, fadrí, fesol, 
tomaca, xiquet. Per exigències mètriques o de rima, puntualment, es fan servir formes que no són pròpies del nostre català, 
com per exemple mongetes. Els hispanismes hi són ben presents –almenos, bueno, caramelo, feio, lio, maricon, qüentos, 
sisquera, tonto–; no s’han marcat mai en cursiva, si no és que incloguin el so de velar fricativa sorda [x] –Rajoy, oju–, que 
aleshores sí que van marcats en cursiva. 

Pel que fa a la sintaxi, recollim l’ús de la partícula a que precedeix el què interrogatiu i exclamatiu que actua com a marca 
de reforç –a què diu?

Sí que sembleu quatre zombis
prô, fills meus, és per l’aulor…
Que hasta les mosques de casa

gomiten de la pudor!

Sis forats els té ta mare (i)
vas sortir pel més petit.

Per ‘xò tens aqueta cara
i aqueta mida, esquifit!
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Val més dixâ-les estar,
que a tustâ-les no m’hi avinc,

i un cop pres el determini,
se’n podem anar tots cinc.

A mi, dóna’m hòmens jóvens
i no carcamals podrits, 

que ja no aguanten ni un quiqui
i s’aufeguen entre els pits!!!

Me’n vai, amb lo seu permís,
que li hai d’aubrir una llibreta

per hipotecâ-li un pis.

Mira, Vell, ja n’estic farta
que em donguis tantes lliçons,

quan tu i la teva família
hau afanat tants milions.

A què diu? Ve el nou arcalde?
Aquet que em té enamorada? 
Dixeu-me un tub de Colgate

per si vol una mamada.

Per ‘xò invertim en mitjans:
per seguir halant el tarro

la COPE, el Canal Mariano,
tot lo que no sigui guarro.

Amb la incorporació, l’any 1988, de la figura del sergent de la Guàrdia Civil –el sargentu Blasques–, s’introdueix la llengua 
espanyola en el repertori lingüístic dels parlaments del Ball de Dames i Vells. El sargentu s’expressa sempre en espanyol 
i els personatges que enraonen amb ell –particularment el Batlle– l’intenten imitar, però ho fan de manera macarrònica, 
d’aquí es desprèn que la transcripció ortogràfica segueixi la normativa catalana aplicada a l’espanyol i també es duguin 
a terme d’altres concessions ortogràfiques i morfològiques de l’espanyol en boca dels personatges catalanòfons.

Doncs resulta que la plebe
m’ha salidu contestona

i han prollectado su ràbia
contra la meva persona.

Jo que vai de tio guai,
de propero, de buén rollo,
i ara estos cabrones van
i me revientan el xollo.

Pués resulta que una xusma
m’estan muntant un cacau,

I jo rient aguantava,
però al final m’hai cagau.

I m’hai ditxu: crida el Blasques,
que sempre ha sigut molt xulo.
Als Vells les darà escarmientu

I a les Dames por el culu.
 

Pere Navarro Gómez
Departament de Filologia Catalana
URV
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2.1. Parlaments de l’any 1981 

Transcripció realitzada per
Josep Vives i Miret

Presentació

VELL 1
Mare de Déu del Remei,

vós que sou nostra invocada,
és hora que ens ajudeu

en aquesta gran desgràcia. 

Beneïda santa Tecla,
jo us reclamo de tot cor

que feu que el Senyor ens descasi
 i ens tregui la mala sort.

Atenció tota la gent!
Tingueu calma d’escoltar-nos
i sabreu d’aquí a un moment
les tragèdies que torturen
a n’aquest galant jovent.

I a fe que del que ens passa
tots n’estem atraginats.

Santa Tecla, això no és viure,
santa Tecla, això ja és massa!
Quin remei hem d’esperar?

I el pitjor és que estem encara
no gaire ben avinguts.

Si anéssim tots a la una,
no fórem tant rebatuts.

Les dones ens volen perdre,
contra de naltros estan.

Si Déu un remei no hi posa,
a tots cinc ens mataran.

Totes les nostres renyines
–malaguanyades metzines
els cremessin els budells!–

ja us diré de què pervenen:
és que ens veuen massa vells;

cap altre motiu no tenen.

Si per cas us dem molèsties,
en poc temps us contarem

el fet de nostres pendències
que és un gran divertiment.
I mil gràcies us demanem
a tothom generalment,

que perdoneu nostres faltes,
si per cas en res faltem.

gh
1a Part

VELL 1
Quan te veig tan fresca i guapa,

de tu estic ben emprendat,
no em desenfundo en la dansa
per molt que n’estigui cansat.

No n’estiguis allujada,
mira que no sóc molt vell,

ni que en porti barba blanca,
n’estic prou de ben regent. 

DAMA 1
Mal Vell, no m’enganyaràs,

guarda’t les bones paraules,

cert que si em vaig casar amb tu
al Rector en pots donar les gràcies.

Però si ara fos a fer,
altre pensament faria,

que per anar trona avall
un bon jove triaria.

VELL 1
Mireu-se la maleïda,

tant com tinc m’ha fet gastar,
ara que l’he ben vestida,
la grandíssima atrevida,

senyor Batlle,
se’n voldria descasar.

BATLLE
Per què t’hi casaves, ruc,
ara fes-te la punyeta.

No és pas que no t’ho vaig dir
que aquesta cagava dreta.

DAMA 1
Si per cas vaig ben vestida,

a tu res no t’ha costat,
que vestits, creus i arracades

els meus pares m’ho han comprat
sense el dot que m’han donat.

VELL 1
Rebatut, ja ho has sentit
quina llengua d’escorpit
fan aquestes batxilleres,

que si estem pel que elles diuen,
no podrem habitar amb elles.

LA RECUPERACIÓ. Parlaments de l’any 1981

LLIBRE 500 ANIVERSARI DAMES I VELLS.indd   23 18/07/14   18:28



24

Cap de Llauna, jo t’ho explico:
mala sort vam encontrar

el dia que ens vam casar;
vinga a posar-les boniques
i ara ens clouen el ganyot.

Fes-te càrrec, Pixerot,
per la bossa i la salut

quant més hauria valgut
que en lloc d’haver-s’hi casat

i passar tan de turment,
fóssim tancats a un convent 

o ermita de Montserrat.

DAMA 1
Si per cas jo et desprecio,
tu mateix t’ho has buscat,

sent tan vell per què et casaves
i no m’hagueres enganyat.

VELLl 1
Com més anem, menos valem.
Companys meus estem perduts
si Déu no hi posa un remei...

DAMA 1
De pitjores se’n veureu

si voleu viure amb nosaltres,
perquè totes hem fet vot

de voler portar les calces.

gh
2a Part

VELL 2
Quant te veig tan fresca i guapa,

de jove no n’hi al Camp,
ni de fresca i regalada,

ni tampoc de més brillant.

Cert que estic que em cau la baba
de tant que em tens emprendat,

per mi ets la perla d’Espanya
no tinc prou ulls per mirâ’t.

DAMA 2
Jo no sé com tens valor,

sent tan vell i llençant flors.
No en siguis impertinent

que això és cosa del jovent
i tu ja estàs fet un gos.

Si sabies la tristesa
que tinc quan t’he tinc a prop,

no em vindries al darrere
ballant com un borinot.

VELL 2
A fe, Dama, no em pensava

que jo et fos tan avorrit,
prô encara que et sigui retós,

fas molt mal fet i és odiós
despreciar així el marit.

DAMA 2
Encara que t’amoïni,

mal Vell, retós i pudent,
estàs sota el meu domini
i el meu lliure manament.

VELL 2
Mireu-se la meva Dama
quina ràbia que me’n té,

amb uns unglots que m’ensenya
que semblen d’un esparver.

Si li publiqués les faltes,
veuria, senyor Rector,

que per la seva malícia
només hi ha una solució:

Que quant arribem a casa
i no està cuit el sopar,

amb aquest garrotet tendre
començar-li a mesurar.

DAMA 2
Calla, Vell de mala mena,
això sí que no ho faràs,

mira, només de provar-ho
i ans m’arribis a tocar,

vaig a dir-ho al senyor Batlle,
contant-li com m’has ofès

i veuràs el temps que triga,
mal Vell, a posar-te pres.

gh
3a Part

VELL 3
Ara sí que estic perdut,

la Dama no em vol a casa.
Mireu com m’ho ha pagat,
la grandíssima bagassa!

Trist de mi! Com m’ho faré?
Sóc tan vell i no hi veig gaire...

Si me’n vaig tot sol pel món
moriré d’una desgràcia.

  
DAMA 3

Això i molt més te mereixes
perquè no vols treballar,

només ets bo per fer l’enze
i per fer-me’n enfadar.

Ja te’n pots començar a anar,
a casa no t’hi vull més,

que no vull cap mal subjecte
que em bescanti pels carrers.
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