TESTAMENT DEL CARNAVAL DE ROSES 2014
Bona nit poble de Roses!!
benvinguts gent de tot arreu!!
aquí ens trobem un altre any,
per llegir-vos el testament
del difunt Rei Carnestoltes,
un borratxo i poca-solta
que no té perdó de Déu!!
Per mala peça l’han cremat,
a la platja de “la Perola”
enmig de molta xerinola,
i de molts focs artificials.
Deia que tenia fred,
aquest borinot malcarat,
i que demanava una llar,
doncs tenia els peus glaçats.
És per això que l‘hem rostit,
com si fos un peix fregit
o un pollastre a l’ast petit.
Mentre s’estava cremant,
no sé si algú l’ha sentit,
xiuxiuejava una havanera
molt coneguda per tothom
amb veu baixa i cançonera,
que més o menys deia així:
(aquesta part cal cantar-la al ritme del Meu Avi);
Estimat poble de Roses,
jo que en sóc el vostre Rei,
us en vull dir quatre de fresques,
en aquest meu testament.”
I si algú li fa mal l’orella,
en sentir-se al·ludit,
val més que escampi la boira
abans que el senyali
tothom amb el dit!!
Quan el Carnaval
a Roses s’escau,
tothom està alegre

i s’engega el sarau.
I quan tot comença,
i quan tot comença.
el dijous a la nit,
la gent aviat s’anima,
i es vol divertir.
I ja posant-nos més seriosos,
molt tranquils i gens nerviosos,
anem per feina, anem al gra!!
que en el testament d’en Carnestoltes,
d’aquest nou any 2014,
hi ha molta tela per tallar!!
Com no pot ser d’altre manera,
començarem per l’Ajuntament,
que és el nostre Consistori,
i el lloc on s’aplega la gent.
Allí hi ha hagut una moguda,
que ha estat d’allò més sorprenent.
Un canvi de liders han sofert,
els dos partits principals,
sembla que s’han posat d’acord
per sorprendre al personal.
El de l’equip de govern,
en ple estiu va permutar
a la cadira del costat,
tal com si la cosa es tractés
de un assumpte familiar.
En canvi, la Magda Casamitjana,
de la seva família socialista
del tot s’ha divorciat,
deixant molts assumptes penjats,
i sense el seu principal cap.
La resta del seu equip
van quedar tots astorats,
com orfes de pare i mare
tot ells amb cares llargues
i amb aires d’emprenyats.
Ara sembla que han trobat,

un altre nou capità
que és en David Beltran,
i ja veurem quan durarà.
Sort que en Jaume Noguer,
home de gran experiència,
els hi ha donat un cop de mà.
Car tot estava tan mal parat,
hi havia tants plats trencats,
que els hi caldrà molta cola
per poder-ho tot enganxar..
A mitja legislatura, l’ara
ex- alcalde Carles Pàramo,
ens va fet el saltiró
a la cadira de costat.
Ara seu a la dreta
de la nova alcaldessa,
que és la Montse Mindan.
Diu l’ex-alcalde Pàramo,
que així està més tranquil.
i que pels amics i la família,
ell es vol prendre un respir.
A Madrid hi ha molta feina
al Congrés dels Diputats,
amb el tema de la independència
sempre estan molt atrafegats.
En tant en quan, però,
aquests senyors diputats
que sempre van ben “entrejats”,
després del seus grans debats
i d’enfrontaments verbals,
per recuperar tranquil·litat
se’n van a gaudir plegats
d’un “relaxing cup of café con leche
in Plaza Mayor”.
Que segons l’Anna Botella
que és la senyora alcaldessa
de la vila de Madrid,
és la ciutat més bella
de totes les que hi ha al món.
I que per a tots els esportistes,

i tots els milions de turistes
durant l’esdeveniment olímpic
(cosa que no va reeixir)
hi hauria xocolata amb xurros
i seria per tothom gratuït.
De passada cap problema
per la gestió municipal,
que malgrat el canvi de cadira,
tot continua igual.
Només que els que havien votat
en les passades eleccions
un alcalde per 4 anys,
s’han trobat tot d’un plegat,
amb la inesperada sorpresa
de que els hi ha fet el salt!!
Per la seva banda els socialistes
de Roses i de tot el principat,
Déu n’hi do la polseguera
que fa temps porten darrere
i que contínuament van aixecant.
Com és públic i notori
A Roses la Casamitjana,
després de tants de “Si-Si”
tot d’un plegat va dir “No-No”.
I si el partit socialista de Catalunya,
continua amb la seva singladura,
es trobarà més sol que la una
per no tenir un discurs més clar!!!
És que en el poble de Roses,
ja ho va dir en Carnestoltes,
en una nit de borratxera
d’un Carnaval poc llunyà,
que amb els nostres politics,
siguin d’esquerres o de dretes,
o bé del centre o del mig,
de tot el que ens diguin,
només la meitat cal escoltar
i de la meitat restant;
“millor és desconfiar”.
El cartell de Carnaval de enguany

el trobo molt encertat
i no entenc com ha estat
tant de temps en un calaix.
És un cartell molt divertit,
ple de vida i acolorit
que transmet molta alegria.
Fa lluir la nostra badia,
que com gairebé ja sap tothom,
és de les més maques del món.
En Miquel “el regalat”,
pescant dins una mar picada
amb el seu bot vila-ricos.,
envoltat de “plumas i picos”
no sap prou bé on mirar
enmig de tanta volada
Felicitats per aquest encert!!
de treure la pols al vell cartell,
han fet una bona troballa,
en el bell mig de la ferralla.
“Mai és tard si la- dicha- és bona”
llàstima que enmig tants gavians
no hi hagués alguna cigonya!!
Ara parlem del nostre Dracma,
que es dóna per la Festa Major,
l’any passat en la seva edició
una espurna va saltar,
quan a un delegat general de Girona
de una entitat bancària
el nostre prestigiós Dracma,
honoríficament se li va atorgar.
Després que bancs i caixes,
a la ruïna ens han portat,
enganyant a tort i a dret
i deixant a moltes famílies
sense taules ni cadires,
i sense cases ni parets.
A un empleat d’una banca,
que és una empresa privada
molt eficient i formal,
i fill de Roses,¡¡això si!!

se li atorga el nostre Dracma
per mèrits professionals.
Per altre banda recentment
una polèmica ha sorgit
d’una corrent d’opinió
de la “box populi” local,
que és allò del: “dir de la gent”.
Reclamant per la Siseta
la reina de molts Carnavals,
un Dracma prou merescut
pel seus mèrits obtinguts
com a “Vedette” principal.
Jo, el Rei Carnestoltes,
des d’aquest meu faristol,
tan si es vol com si no es vol,
a la Siseta vull agrair
tots aquells anys de desfilades,
d’aquelles irrepetibles passades,
plenes de “glamur” i arrauxades
que potser mai més tornaran.
I com a màxima autoritat
que cada any se’m reconeix,
jo, el Rei Carnestoltes,
i cap dels afartapobres,
a la honorable Siseta
crec que de totes, totes, es mereix
el nostre Dracma honorífic.
Seria del tot just i oportú,
i sobradament merescut.
Que per raons prou obvies
i que ara no venen al cas,
caldria fer-ho sense mancança
amb gratitud, elegància,
gentilesa i promptitud.
Car jo sé de molt bona tinta
que el Carnaval de Roses,
la Siseta el duu sempre
molt endins del seu cor.
Ella també és filla de Roses,

i ben coneguda per tothom,
del Carnaval és una icona
s’ho mereix com a persona
i se li feria un gran honor.
La arribada dels reis mags,
cada dia 5 de gener,
abans venien per mar,
i ara ho fan de la Ciudatella.
Ha perdut un xic d’encant
doncs veure el vaixell il·luminat
navegant per la badia,
era un espectacle encisador
ple de expectació i d’alegria.
Sembla ser que les circumstàncies
ho han portat per aquest camí,
però l’arribada per mar
dels 3 reis mags de l’orient,
és una entrada més adient
per a un poble com Roses
que és un poble marí.
Car la cavalcada dels reis
a més de complaure a tothom,
siguin grans o minyons
o de diferents religions,
s’ha convertit en un atractiu
pels forasters i els turistes
de qualsevol part del món.
És un entranyable espectacle,
ple de joia i d’il·lusió,
que fa gaudir al respectable
i manté viva la flama,
de la nostra vella tradició.
Sembla ser que el brollador,
s’ha secat abans de rajar,
han sigut tantes les crítiques,
!! que fins i tot m’han fet plorar!!
I la plana major de l’Ajuntament
aquesta iniciativa turística
ha decidit de moment ajornar.
El sortidor o el brollador,

és una aposta atrevida
per donar un atractiu més,
de atracció i de vida
al turisme que ens arriba.
Ja se sap, que tota cosa que es fa,
i que comporta un canvi
a la fisonomia local,
de seguida hi ha protestes
i surten a la llum les enquestes
per fer-ho tot aturar.
Però una cosa està molt clara,
que si volem tenir atractius,
punts de interès i curiositat,
per atraure a més gent,
cal saber sempre oferir
quelcom digne d’admirar.
Seria bo saber innovar
i també de saber eixamplar
la nostra oferta turística.
És un repte molt valent
que pot cridar a molta gent.
Malgrat la crítica ferotge
que sempre còmodament,
asseguts darrere la llotja,
no paren mai de criticar.
Després de molts anys i panys,
la depuradora de marisc
finalment ha claudicat,
i les seves portes ha tancat
deixant una imatge indigna.
És una amenaça de ruína,
a més d’un insult al paisatge
de que una zona salvatge,
s’hagi tant degradat.
La Conxita estarà contenta,
car ella ha paladejat molt
i ha escrit molts articles
perquè aquest vell edifici,
deixi el seu espai en benefici

del nostre aimat municipi
de singular bellesa natural.
¿Què en faran d’aquest indret,
d’aquest lloc tan privilegiat?
Esperem que el seny,
als nostres governants il·lumini,
i que en un futur es trobi
una alternativa com cal.
És un lloc espatarrant,
que causa admiració,
retornar-lo al seu estat natural
podria ser quelcom de genial
i una possible solució!!
Molt criticar la zona blava,
en tot el centre de Roses,
i també davant de mar.
Mes després de la prova pilot
que el darrer estiu va tenir lloc,
ara resulta que sembla
que a molta gent els agrada,
que és molt efectiu
i descontenta a molts pocs.
Incloent-hi persones de Roses
que en arribà la temporada,
ells també ara tenen
molt més lloc per aparcar.
I és que així s’han acabat
els abusos que hi havia,
de cotxes que no tenien
altres llocs on estacionar.
Gairebé tothom hi surt guanyant
Ajuntament i comerciants,
i tota a aquella gent
que mai no trobaven lloc
on ells poder aparcar.
I és que antany sempre eren
el mateixos cotxes estacionats,
vehicles que no es movien,
o que sempre s’aparcaven

a primera hora al començar.
¡¡És clar que ara el que cal,
és gratar-se la butxaca,
per poder-hi estacionar!!
Però finalment s’arriba a un punt,
que cal prendre decisions
mal que toquin els “cordons”
a tot aquell personal,
que són els que es queixen sempre
malgrat els agafi un mal de ventre
amb la normativa local.
La nau que disposaven les carrosses,
per el seu muntatge i preparació,
i que no els costava cap caleró.
als carnavaleros de torn:
El interventor actual ha dit: PROU!!
i ara les carrosses s’han quedat,
sense aixopluc quan plou.
Això sí!! Se’ls hi ha atorgat
per carrossa i petició
una “generosa ” subvenció
de 250 euros per carrossa,
que és millor que res,
però no és gaire cosa.
I que es busquin la vida
en qualsevol altre racó!!.
La processó del divendres Sant,
que és la processó del silenci,
de silenci n’hi havia poc,
en els seus anys precedents.
Massa fressa i poca endreça,
i manca de discreció.
Any rere any, però, va millorant,
les “saetes” van minvant
i els “papus” es van controlant.
Mossèn Pitu està més content,
del caire que està prenent,
i de com lentament, cívicament,
any rere any pausadament
al repic dels tambors

i al pas a pas dels romans,
va millorant l’esdeveniment.
Furgonetes plenes a vesar,
de músics forànis ambulants,
funambulistes i mangants,
sense permís municipal
pidolant a tort i a dret
pels carrers i les terrasses,
i per a cada raconet.
Acordions, saxos, guitarres
òrgans i estris mal sonants,
mentre als turistes i comerciants
a l’estiu van emprenyant.
Fins que finalment l’Ajuntament,
tip de queixes repetides,
va fer esbandida general
i la tranquil·litat va retornar
després de prendre justes mides.
Però una nit del juliol passat
el regidor de seguretat,
sense cap mena de sensibilitat,
als músics locals rosincs,
malgrat la seva legalitat
van anar a parar dins al mateix sac.
Quedant-se tots ells emmudits,
desencisats i deprimits,
davant d’un fet flagrant
de discriminació irracional.
Caldria fer més atenció,
amb la gent de casa nostra,
i que tenen el permís
per tocar música al carrer
durant les hores permissibles.
Molt bé que hi hagi controls
de músics i venedors
que són furtius i il·legals.
Això és del tot necessari,
però que no paguin a diari,
“els justos pels pecadors”

A Roses ha sorgit recentment
un dilema molt candent,
amb els parkings soterrats.
Els socialistes volen un lloc,
i els convergents diuen un altre,
amb els seus dubtes tots plegats
ens tenen pel coll ben atrapats.
Els del PP en temps passats
feien cas al socialistes,
amb la plaça Catalunya.
Però ara s’han decantat
per fer-lo al front de mar,
tot recolzant altres llistes.
Els del PP i els convergents,
en el nostre Ajuntament,
formen una estranya parella,
que costa molt de comprendre.
Talment com feien al seu moment
en Paco Moran i Joan Pera.
!!És que es veu massa el llautó,
que es tracta tot plegat
d’un matrimoni de conveniència,
que res a veure té amb l’essència
del genuí esperit català!!
El grup de la Gent del Poble
més reflexius i assenyats
tot buscant-li tres peus al gat
vol un pla de mobilitat.
Però si el poble ha de votar,
mitjançant una consulta
és del tot imprescindible
que estigui molt ben informat.
Car tanta responsabilitat
en un tema tan delicat,
és una carga massa feixuga
per els nostres vilatans.
¿I aquells que tenen molt a dir,
què fan ara tots callats?
Arquitectes i enginyers,

tècnics en obres i carrers,
un estudi haurien de fer
i fer palesa la seva opinió.
Com a bons professionals
de la seva activitat,
davant tal delicada qüestió
que ens diguessin, seria bo;
¿Quin seria segons ells,
de entre tots l’emplaçament
per dur a terme el soterrament
i fer un parking millor?.
Aquest any per fi tenim
en el nostre teatre municipal
un teatre del bo i millor,
car l’Ajuntament s’ha decidit
a fer un programa de debò!!
Els hi és del tot igual
si en costa cinc o vint,
amb els diners que tenim
fins la Curulla pot venir.
Sembla ser que el més important,
no és fer obres de tant en tant,
si no pujar ben amunt el llistó
i aparentar com més millor.
Són obres de primera qualitat,
que molt de interès han despertat,
però també és del tot cert
que en les arques municipals
hi estan deixant un bon forat!!
La Fina del teatre,
molta feina ha donat als jubilats,
han fundat “JUBITEATRE”,
i ens han deixat ben estorats.
Ara els avis fan d’actors,
omplint el teatre com els millors,
fins i tot actuen per la comarca
amb molts ànims i simpatia,
avis i avies pugen a l’escenari
com si ho fessin cada dia.

Amb molta feina i dedicació,
bon humor i afició,
plens d’optimisme i il·lusió
es preparen per cada funció.
¡¡Moltes felicitats a aquests jubilats,
per aquesta sana energia,
que la conservin dia a dia
amb molta salut i felicitat!!
Roses ja forma part
dels Municipis per la Independència,
Gent del Poble ho proposà,
al igual que Convergència.
Mentre els “peperos” es quedaren sols,
talment com fan els mussols.
L’Assemblea Nacional Catalana,
molta feina fa a la nostra vila;
penja estelades al castell,
tot animant a molta gent,
que després, a Barcelona envia.
La Via Catalana ens prepara
per estar prou a l’alçada
en quan tots els catalans,
petits, joves i grans,
el proper 9 de novembre,
faci bo, o faci mal temps,
se’ns faci la pregunta
a través de la consulta,
si volem ser independents.
El Castell de la Trinitat,
està adormit i aturat
i ara sembla més aviat
“el Castell de la Tranquil·litat”.
Després de tants diners abocats
ara per ara de moment,
no se’n veuen prou resultats.
Però malgrat aquest retrocés
encara volen posar-n’hi més,
dels tants punyeters diners.
Per fer-hi un aparcament,

on poder aparcar la gent,
per qui sap quan, un bon dia,
el Castell de la Trinitat
es desvetlli d’un plegat
de la seva letargia.
Cal no oblidar mai, però,
que el nostre vell castell
és part de la nostra identitat,
i de Roses una icona.
És el lloc més ideal,
de tot l’Alt Empordà
on des de l’aire, terra i mar,
les nostres postes de sol
que són les millors de món,
són més dignes d’admirar.
¡¡Any rere any he de parlar
de l’edifici de Cala Anita,
que hem preocupa i em neguita
i d’aquest tema tan repetit
ja en començo a estar ben tip
i en voldria descansar!!
Sembla “ a can penja i despenja”,
ara els arxius de la planta baixa,
de cop i volta han volat
igual que aquell ventilador
que es va instal·lar dalt del terrat.
Seguint la voluntat de l’Anita
finalment a la planta baixa
s’hi faran exposicions,
pels artistes locals i foranis,
siguin joves, siguin avis,
siguin novells o més bons.
De moment la façana,
sembla que es manté igual
amb els seus nius de pardals,
esperant que en un futur,
es prengui una decisió
que doni total satisfacció
malgrat ser molt original.

Un personatge hi ha en el poble,
que de tant espavilat,
es va passar de frenada,
i davant tal astracanada
els peus i mans li van parar.
Car apropiar-se del disseny
de la nostra estelada
va ser una relliscada
que per tot Catalunya va sonar.
Va ser un gran disbarat,
una gran manca de seny;
¡¡ I de quina una ens hem salvat !!
Pensar que aquest personatge
tal i com ell desitjava
del nostre poble de Roses,
del càrrec de “jutge de pau”
en volia ser nombrat..!!
COMIAT
Després d’aquest repàs exhaustiu,
de tot el que esta succeint
en el nostre poble de Roses
al llarg de tot un any,
sigui hivern o sigui estiu.
Jo, el Rei Carnestoltes,
sense donar-li gaires més voltes,
aquest Carnaval de enguany
el vull anar acomiadant,
no sense donar les gràcies
a totes aquelles persones
que esteu aquí ara presentes
i que m’esteu escoltant.
També vull agrair
a tot aquell personal
que fan que any rere any
sigui el nostre Carnaval,
sempre tan pompós
tan alegre i divertit
ple de música i colors.

Que ens fa oblidar per uns dies
totes les penes i neguits.
i és per això que faig un crit;
!! Visca el Carnaval de Roses !!
!! que és el millor del món,
obre els braços a tothom,
i és de tots el més ben parit !!
I ara el que us cal fer és,
preparar-se per la Setmana Santa,
que ja està a la cantonada
i dintre de quatre dies
la tindrem aquí una altra vegada.
Ja us veig a tots vosaltres,
resant molts pares nostres
per expiar les vostres culpes
de totes les astracanades
que heu fet aquest Carnaval.
Que més de quatre com sempre,
us heu passat tres pobles
amb la gatzara punyetera,
i la disbauxa carnal.
Però jo, el Rei Carnestoltes,
que de tota aquesta rauxa
en sóc plenament conscient,
faig constar en el meu testament
que us deslliuro de tota culpa
i us compadeixo al mateix temps.
Ja que se us acaba la festa,
i a partir de molt aviat,
us caldrà omplir-vos de paciència,
per fer una llarga penitència,
acompanyada de abstinència,
de disbauxa i bacanal.
Que a partir d’ara a tots us espera,
fins el proper Carnaval !!
FI
Josep Maria Pastor

