
TESTAMENT DEL CARNAVAL DE ROSES
ANY - 2017

Molt Bona nit a tothom,
amics, coneguts i saludats!!!
fidels seguidors del Carnaval,

que d’ençà temps molt ancestral
el poble de Roses celebra

 amb joia i rauxa excepcional.
Ara, tal com mana la tradició,

anem a llegir el testament
que el difunt Rei Carnestoltes,

 després de profundes reflexions,
 havent remenat per molts caixons,

ara vol per a tots els presents
treure’ns  alguns drapets al sol.

Per fer-nos coneixedors
 d’algunes veritats i mentides

del nostre poble de Roses
malgrat que algú potser li dol.

------------------------
En vida si li ha fet grans honors,

al nostre Rei del Carnaval,
 l’incombustible Carnestoltes;

- que si la clau del poble!
- que si diners, que si disbauxa!

 grans festes i bacanals,
 i un Carnaval sense fi !!.

 Total per acabar rostit com sempre,
com un trist ninot de falla
socarrimat com un titella
i destil·lant un tuf de purí.

----------------------
I es que el cabreig  que va agafar
el ara ja difunt Rei Carnestoltes,
durant la passada Festa Major,

va ser de tal gran dimensió,
que durant una llarga setmana

va patir atacs de pedra al ronyó.
------------------------------
-Ni empaitada d’ànecs!!!,

- ni cucanyes, ni “vaquilles”!!!,
sortosament ens resta la fira

que d’uns anys ençà es manté.
Malgrat que moltes queixes
 pel seu brogit i “molèsties”



alguns veïns de la zona,
pels seus negocis no els va bé.

I és que una Festa Major sense fira,
i sense les seves tradicions
el poble Roses esdevindria;
- com una font sense aigua,
o un Carnaval sense color,

- com escudella sense pilota
o sense vi un porró.

-----------------------------
Sortosament un matí va sorgir,
del no res com per art de màgia

un tobogan d’aigües braves,
que durant un sol dia va actuar
com una mena de succedani,
i que va ajudar a fer oblidar

la nostra festa ancestral
dels ànecs i les cucanyes,

i del nostre mar mediterrani.
-------------------------------------

El monument al pescador,
que hi ha a l’entrada de Roses,
està deixat que Déu n’hi do!,

Ara el volen arranjar
i dignificar-lo de cap a peus,

car tothom que passa per allà veu,
el seu trist estat d’abandó.

L’obelisc està brut que fa por,
i els bancs de fusta al seu voltant,

han perdut el seu encant
i de pintura tenen set,

dintre la bassa està porquet,
sembla no haver-hi responsable

del manteniment i neteja
d’aquell simbòlic indret!!

------------------
Se m’acut ara per cert,

que durant la festa Major,
en record a la nostra tradició
i com a una nova atracció,

s’hi podrien posar ànecs de plàstic
com els que es troben a les fires,

i a tots els recintes ferials,
on es pesquen amb fil i canya

i amb un ganxet al final;
“la pesca de l’ànec al monument del pescador”.

¿Què millor lloc si no,
que poder “empaitar” els ànecs



dintre la mateixa bassa
del monument del pescador?

Seria tot un homenatge,
i un honor ben merescut

a tots aquells ànecs empaitats
que mercès a uns “emprenyats”

s’han carregat una tradició
que al llarg de 98 anys,

 va ser la principal atracció
de la nostra Festa Major.

I ja posats a criticar
coses del nostre poble
i del nostre viure a diari,

val a dir que els calendaris
que edita el nostre Ajuntament.
-Mol macos els troba la gent,
i són portadors de fotografies,

realment sensacionals.
-Tenen un èxit tan espatarrant,

que amb dos dies de repartiment
els calendaris ja s’han esgotat!!
Duren menys que un caramel
enmig del pati d’un col·legi,

Home!!, potser seria qüestió,
de fer una més ampla edició,
doncs Roses té una població

que ens toca un calendari,
per cada sis i mig ciutadans.
 Apa!!, gent de l’Ajuntament!!

no sigueu tan garrepes,
no tingueu la butxaca tan estreta,

i feu mostra de generositat
per acontentar a més gent.
Que el calendari municipal,

és molt  pràctic i original
i és desig de molts rosincs,

que es queden sense el regal.
--------------------------

Tres persones hi ha a Roses,
que totes elles són molt dignes,
d’un merescut reconeixement.
Car són d’aquelles persones,
que mentre fan camí dia a dia,

van deixant una petjada,
d’aquelles que honora la gent.



 
En primer lloc cal felicitar

a un rosinc del cap als peus
i que molt merescudament,

la passada Festa Major,
per part de l’Ajuntament

el DRACMA se li va atorgar.
Moltes felicitats a “l’Esteva Palou”!!!

per estimar el poble de Roses
i dur-lo tan dintre son cor,
amb la seva perseverança

junt amb els seus “Cabirols”,
travessant rius i muntanyes

són un exemple lloable
de respecte a la natura

i descoberta de molts llocs.
------------------------------
En el capítol d’agraïments

i sinceres felicitacions
també volem honorar
a la Carme Barbarà,

per tothom més coneguda
com la “Carmeta del Moll”!!!.

Pel seu merescut guardó,
i lloable reconeixement,
a tota una vida dedicada

al seu ofici de remendadora,
 que cada dia i a tota hora,
se l’ha passat tota l’estona
enmig de xarxes i cordills.

 Amb una tenacitat admirable
ha portat molt lluny una tasca
que gràcies a gent com ella,
 ha passat de pares a fills.

I la tercera persona
que volem donar les gràcies

junt amb tota la nostra admiració,
és la que durant 35 anys

del grup de teatre de Roses,
ha estat el seu brillant director.

L’Ignasi Tomàs, senyors meus,
amb la seva magistral trajectòria,
al llarg dels anys ha fet història,



any rere any i obra a obra,
ens ha fet gaudir de valent,
 amb un teatre excel·lent,
ple d’enginy i de qualitat,

i per més temps que transcorri
per sempre més li agrairem.

----------------------------
Jo Rei Carnestoltes m’he assabentat

que enguany els 3 reis mags
als nostres soferts polítics

molt de carbó els han portat,
doncs hi ha algunes coses,
que a molta gent de Roses
no del tot els ha agradat.

-------------------------
Els polítics del nostre Ajuntament,

que dins la sala de plens,
debatent amb els seus arguments

les propostes i mocions,
tot al llarg del ple de torn.

Un servidor, el Rei Carnestoltes,
enguany en el meu testament

als seus serveis en “agraïment”,
una  gran peixera els vull deixar,

gran com un enorme “aquari”
talment com si fos “spa”.
On allà molt còmodament

 sense nervis ni acaloraments
per fer els plens municipals,
s’hi podran ben acomodar.

On cada membre allí present
sigui del govern o oposició,

tindrà un rol molt aigualit
i així els plens de cada mes,
seran molt menys ensopits.

------------------------
La nostra respectable alcaldessa,
sempre al centre de la tempesta
asseguda en el seu “tro reial”,
dins d’aquest imaginari aquari

  serà com una “GAMBA ROJA”
sempre seriosa en sa pedestal.
I amb les seves fines antenes

escoltant sempre amb atenció,
 regnarà cada ple i cada sessió,
amb fermesa i sempre “neutral”.

-----------------
Sempre a la seva dreta,



el seu fidel tinent d’alcalde,
guarnit amb una forta cuirassa

 talment com un “ESCAMARLÀ”,
la defendrà a capa i espasa
amb les seves fortes pinces
de tots els furànics atacs,

que a tort i a dret li arriben 
per part de l’oposició.

Mentre la resta de l’equip
que formen part del govern,

i que també allí presents,
 són part de la guarnició.

Faran son paper de comparses
talment com les “SARDINES”

que allà on va el cap va la cua,
com tot bon i obedient regidor.

---------------------
 Els regidors de gent del poble,
que de moment estan molt fins,

 són talment com dos “DOFINS”,
 no paren de buscar nous al·licients

per distreure al personal 
amb gran mena d’activitats,

i que estan resultant encertats
amb propostes molt originals.

-----------------------
Els 4 d’esquerra republicana,
seran uns “ESCORPINYOLS”

amb un Joan Plana batallador, 
a mena de “Cid Campeador”

i quan punxen sempre fan mal,
doncs saben molt be allà on dol.

 Amb els seu verí punyent
i la seva rauxa omnipotent
a l’actual equip de govern
sempre plantant batalla

sense treva ni perdó.
-----------------

I és que la lluita pel poder,
és una tasca tant ferotge

que sempre va contra rellotge
en la gestió municipal.

---------------------
Els dos regidors del PP,

seran dins l’imaginari aquari,
com dos voraços “TAURONS”,
que volten per tots els racons,

buscant on clavar les seves dents



per tal de guanyar adeptes
a les properes eleccions.

Car segons sembla les enquestes
albiren bones previsions

per poder escalar esglaons 
dins de l’Ajuntament...

Els socialistes dins l’aquari, 
seran dos peixos de fons,
mig enterrats i mig perduts

i un tan desapareguts
igual que un parell de “ROMS”,
 que es troben una mica sols
tot esperant que arribi el dia

de tornar a veure brillar el sol.
---------------------

Al regidor de ciutadans,
home de presència important,

dintre del nostre aquari
tindrà un lloc prou destacat.
serà com un “PEIX ESPASA”
que sempre espera disposat 
allà on pot clavar sa punxa,  
sigui pel davant o pel costat.
Defensa els seus arguments,
de forma pausada i prudent, 

car sempre lliure batalla
 tot solitari i punyent.

---------------------
I finalment però,

 no menys important regidor,
que tanca la llista dels plens,

 podrà dins aquest aquari,
tenir el paper d’un peix “RAP”,
que amb sa canya de pescar,
espera sempre pacientment
que l’ocasió sigui propícia
per engolir la seva presa

de forma ràpida i fulminant.
 Intentant fer “escat i mat”

al rei i a la reina del ple,
o el que és el mateix, és clar: 

 a la “GAMBA” i l’“ESCAMARLÀ”.
-------------------------

Entre la ruta de les tapes,
el festivalet de les postes de sol

i les activitats de Ca l’Anita,
està donant tot plegat

uns resultats excel·lents.



Aquí hi ha ganes de fer coses,
en benefici de Roses!!!

I cal felicitar l’entusiasme
del corresponent departament

i de la seva feina positiva
dins de l’Ajuntament.

---------------------------
Queda un assumpte pendent

que preocupa i neguiteja
i que a qui correspongui, 

els caldria ben reflexionar:   
“és el de les persianes baixades”

que en masses comerços de Roses
arreu proliferen al hivern.

Sembla un poble fantasma,
sense ànima ni alegria,

sense gent, ni economia, 
ni atractiu pels visitants.
Gràcies que el Carnaval

ens ajuda un xic apaivagar  
aquesta llarga tristor.

Si no Roses el hivern seria
una trista i llarga monotonia,
talment com una illa perduda
al bell mig d’un gran oceà!!!

--------------------
Segons uns estudis recents,
per una empresa molt fiable

sobre el pla de mobilitat,
a l’estiu a Roses sobren cotxes

o hi manquen molts aparcaments.
Se’ns recomana als vilatans,
que anem a peu o bicicleta
o que aprenguem a volar,
El poble queda col·lapsat,
durant un parell de mesos,

mentre la resta de l’any,
sobra lloc per aparcar.

¿Cal remoure places i avingudes,
per fer més aparcaments?

-O potser hi ha llocs menys cèntrics,
per poder encabir-hi més gent.

¿Què tal una altre enquesta urbana,
a veure què en pensa la gent?

És una vertadera llàstima
que el fort de l’estiu sigui tan curt,
doncs cada cop hi ha més cotxes
i el poder aparcar està més fotut!!!



------------------
Bé amics i amigues,

fidels seguidors del Carnaval
espero que hagueu gaudit molt

de la nostra festa i disbauxa,
i que ningú hagi pres mal.

El Carnaval de Roses,
ha de ser ara i sempre

un referent i un bon exemple
de saber gaudir com cal.

Amb una rauxa mesurada,
conducta cívica assenyada,

i amb renovada alegria
“disfrutar al màxim” nit i dia

del nostre meravellós Carnaval.
 

Moltes gràcies a  tothom
bona nit i feu bondat!!!,

que el Carnaval d’enguany
malgrat que molt ens dolgui,
al seu punt final ha arribat!!!

Moltes gràcies a tothom
bon fi de festa i passiu bé!!   

que aquest testament s’ha acabat,
i bona nit fins l’any ve!!!


