TESTAMENT DEL CARNAVAL DE ROSES
ANY 2019
Molt bona nit a tothom,
a tots els aquí presents,
i als que no estan presents,
els saludem a tots igualment,
perquè aquí tothom és bona gent.
El Carnaval de Roses,
dona la benvinguda a tothom,
car és el nostre poble,
sempre amable i acollidor.
A condició que tota persona es comporti,
com un bon carnavaler i senyor!!
Benvinguts un any més,
al nostre gran Carnaval,
que a hores d’ara tothom sap,
data de temps molt ancestrals,
i segons opinions molt expertes,
és el millor Carnaval del món mundial.
Així ho diu la ONU- també ho diu la NASA,
(que ja té nassos la cosa)
i també la prestigiosa associació,
dels millors Carnavals del món:
“MILLORI-CARNAVALI-MAPA-MUNDI”
que encara no existeix,
però que algun dia existirà.
I és que el Carnaval de Roses,
té tant de ritme i tanta marxa,
tanta empenta i disbauxa,
que un cop agafa embranzida,
hauria de durar tot l’any.
El rei Carnestoltes,
ens recorda en el seu testament,
que Roses viu uns moments
d’una gran joia i alegria,
però que us espera un temps,
que cal estar molt atents
a molts esdeveniments
i caldrà molt seny i saviduria.
Abans que res i en primer lloc,
d’entrar en temes més banals,
voldria tenir un sentit record
pel nostre bon amic del carnavals,
que recentment ens ha deixat.
En Pere Rosés Falgàs,
un carnavaler de cap a peus,
des del primer a l’últim dia,

de cada any i cada Carnaval.
I aquest any especialment,
amb la seva mancança tan recent,
l’hem trobat molt a faltar.
En Pere de Can Falgàs,
ha estat sempre un referent,
i a totes les passades present,
de cada Carnaval de torn.
Sempre fent gràcia a tothom,
amb la seva moguda singular.
Ell estava a punt per sortir,
cada dia i a cada passada,
caigués aigua, fred o vent,
amb el seu inseparable maletí.
A tots ens ha fet gaudir
durant molts anys sense mancança
amb el seu bon humor i gracia.
Adéu Pere, on siguis ara,
nosaltres sempre et recordarem,
car del Carnaval de Roses,
tu n’eres un animador important,
d’aquells que deixen petjada,
doncs tu no fallaves mai.
Retindrem per sempre més,
el teu esperit carnavaler,
ple d’humor i d’alegria,
i el somriure que pels demés,
que tu recordat Pere, sempre oferies,
quan desfilaves pels carrers.
MOLTES GRÀCIES
També el bon amic Salvador Ribas,
el gran cuiner de l’arrossada,
dels dilluns de Carnaval,
col·laborador sempre constant
dels Carnavals de Roses,
al llarg de molts anys i panys.
En Salvador no mancava mai,
sempre ajudant en el que fos,
per tirar el Carnaval endavant.
Ell també ens ha dit “adéu”,
després de lluitar per sa vida.
El tindrem sempre en el record,
amb tendresa i melangia,
al nostre amic Salvador.
I a la seva família els desitgem
molt de coratge i enteresa,

davant la pèrdua tant important,
d’un familiar tan estimat,
tan proper i benvolgut
com és la vida mateixa.
MOLTES GRÀCIES
Segurament que ningú sap,
que aquest any 2019,
tenim eleccions a la vista,
i és per això que en faig pregó,
perquè no us vingui de nou.
Per tal que ningú no es despisti,
i d’anar a votar s’oblidi.
Primer vindran les estatals,
desprès les municipals
i finalment les europees,
per qui no vulgui caldo;
enguany en tindrà tres tasses!!
Segurament les urnes electorals,
trauran foc pels queixals.
Ens farem un tip de veure urnes,
i d’escoltar munts de promeses,
que després no es compleixen mai.
Així què rosincs i rosinques,
agafeu-vos ho amb tranquil·litat,
que la cosa va per llarg.
Car segons els resultats,
que surtin de les eleccions,
us caldrà apletar els cordons
doncs la cosa està que peta,
i segons qui agafi la vareta,
pot ser un vertader mal son.
Mare de Déu de la berruga!!
la que es pot arribar armar,
car hi ha un poti-poti de partits,
alguns vells i d’altres nous sortits,
que es volen presentar.
Hi ha més partits que mans als dits,
i també més alcaldables hi han,
gairebé que dits a les mans.
Cal afinar molt bé la punteria,
car la broma és per 4 anys,
i tot aquell que no vagi a votar,
després no tindrà dret a criticar,
ni tampoc a fer-se la víctima,
i molt menys a gemegar.
I és que la política és de tothom,

tots en rebem les conseqüències,
i siguin més bé o més mal fetes,
mai seran al gust de tot el món.
I per si no sabeu a Roses,
tots els partits que es presenten,
jo el flamant Rei Carnestoltes,
escollit democràticament,
per ample majoria social.
Desprès d’escoltar a cau d’orella,
us en faré un ampli resum,
i malgrat em manquen dades,
us diré algunes astracanades,
que us aportaran un xic de llum.
El 28 d’abril comença la primera,
de les tres curses electorals,
que seran les nacionals,
després de molts estira i arronsa
amb els polítics catalans,
en Pedro Sánchez ha dit prou,
i ara cal muntar el circ de nou,.
I posar en marxa la urneta.
Vist lo vist en moltes conteses,
podríem arribar a pensar,
que si tiréssim el vot a la paperera,
obtindríem els mateixos resultats.
Pel mes de maig en un principi,
si la cosa no canvia, i algun dels partits,
es tira enrere, o en surt algun de nou.
Tindrem en el nostre municipi
vuit partits a la graella de sortida,
que tan els vells com els nous,
ho faran amb molta embranzida.
Tots ells disposats governar,
i agafar les rendes municipals.
per dirigir el nostre poble,
de forma molt seriosa i legal.
De promeses engrescadores,
segur que no en mancaran,
i que un cop passades les eleccions,
moltes aviat s’hauran esfumat.
La veritat és que em faig un embolic,
amb tantes lletres i singladures,
i se’m barregen els noms
de totes les candidatures.
Hi ha el partit de la Montse Mindan,
que no sé si es diu JUNTS PER ROSES,

o potser FLORS I VIOLES,
que és el que ara talla el bacallà,
i que tindrà que apretar molt fort,
per si vol tornar governar.
Junt amb GENT DEL POBLE,
grup d’en XISPA i molt FELIX,
que esperen tornar a repetir,
els seus bons darrers resultats.
Però és tanta la competència,
que els caldrà molta paciència,
pels seus votants mobilitzar.
També tenim en Joan Plana,
d’ESQUERRA REVIFADA,
que empeny amb força i gana.
la seva candidatura local.
El noi té molta empenta,
i també molta joventut,
mes si els resultats prou no acompanyen,
un xic millor que l’altra vegada,
hauran de cedir la poltrona,
i tornar a passar per l’embut.
El partit del SOCIALISTES,
un partit clàssic i local,
a cada bogada perd un llençol,
i com és del tot normal,
estarà a la graella de sortida.
A veure si en aquestes eleccions
recuperen antigues posicions,
engrescant els seus seguidors,
i els hi surt millor la partida.
Del grup dels partits antics,
encara ens queda el PP,
que també hi serà present,
per engrescar la seva gent.
Tasca una mica “misión imposible”
car la dreta està molt atapeïda,
per les noves forces emergents,
i que empenyen de valent
amb promeses molt estridents,
fent que més d’un hi pari les orelles
i facin canviar el vot a la gent.
Els partit de CIUTADANS DE PLEGAMANS,
que tenen molt alta la moral
ja s’estan fregant les mans,
doncs les perspectives no són manques.
Davant els molt bons resultats
en les darreres eleccions

ara l’expectació és total,
per donar la campanada
i a la mesa consistorial
millorar les seves posicions.
Encara queden dos nous partits,
de molt recent constitució,
i que ningú sap a hores d’ara,
què ens poden aportar de bo.
El primer té un nom molt curt,
que la VOX POPULI en diu VOX,
i em recorda a una famosa,
productora de cinema americana,
que du el nom de;
“TWENTY CENTURY FOX”.
Igual que el set de cavalleria
de les pel·lícules de cow-bois,
allà on passen van arrasant,
tot allò que van trobant.
Veurem que ens depara,
tot aquest gran enrenou,
amb més partits que paperetes
i amb tant de personal nou.
I l’últim de la llista,
d’aquesta cursa electoral,
si no falla en la contesa,
i que queda per nombrar.
És un partit que no sé si es diu,
LLIURES COM LLEBRES,
o LLEBRES COM LLIURES.
Sembla ser un partit elitista,
de caire molt nacional,
amb americana i corbata
i amb un cert aire empresarial.
Tot plegat una caixa de pandora,
que ningú sap què en sortirà,
d’aquest poti-poti de lletres,
i que després de cada elecció,
segur donarà molt a parlar.
I vet aquí gent de Roses,
aquest és a grosso-modo,
una mica el resum actual
de la nostra pel·lícula local.
I que tot plegat molt em recorda
al títol d’un altra gran pel·lícula,
que es diu “MÚSICA Y LÁGRIMAS”,
i que va tenir un bon final.
Entre altre ordre de temes,

ja més propers i terrenals,
cal parlar d’altres coses,
que encara estan pendents
i preocupen molt al personal.
Començarem per la qüestió més antiga,
que ja fa anys està voltant,
i que és la construcció del edifici,
de la antiga SALA DEL BALL.
SSUUFF. Ara si que sembla finalment,
que aquesta obra realment
està arribant al seu final.
Un servidor de tots vostès,
tot fent us dels meus poders
de ser el Rei Carnestoltes
del Carnaval d’enguany.
Un bon dia d’amagat,
aprofitant que ningú em veia,
vaig fer una visita secreta
a la SUF i a tot el nou local,
per tot arreu de l’edifici,
des del subsòl fins el terrat.
I em va deixar estorat,
la immensitat dels seus espais,
i de tot el seu potencial.
Com succeeix en aquestes casos
hi haurà opinions per tots els gustos,
uns per bé i altres per mal.
Però el que sí que és cert,
que caldrà saber ben aprofitar
aquest increïble indret.
Tot aquest bé de Déu,
car hi ha espai a tort i a dret,
i aquesta important obra,
aviat deixarà de ser un secret.
Un altre tema més recent,
que ha sorgit com un bolet,
i que ha sorprès a molta gent,
és l’obra que s’està fent
entre mig dels dos molls.
Sortirà un nou passeig marítim,
tot al costat de la carretera,
que va del moll petit fins el far,
per poder caminar i fer carrera.
Quin canvi tant important,
aquesta obra al front del mar!!
El vianants i caminants,
segur que en gaudiran de valent,
tot passejant entre els dos molls
i gaudint del sol ponent.

I per completar aquesta imatge,
tan bella, bucòlica i natural,
només hi mancarà després,
per arrodonir el paisatge,
alguns dels populars top manta
que n’hi ha per donar i vendre,
oferint els seus productes
tan exòtics i il·legals.
El que si serà una bella joia,
d’un molt altíssim valor
per tot el poble de Roses
i a tota aquella persona
que sàpiga valorar el que és bo.
Serà el nou parc públic
del Mas de les FIGUERES,
un dels llocs més privilegiats,
que encara hi ha davant de mar,
i que s’ha pogut escapar
de les urpes urbanístiques,
i de l’afany constructor.
Marquesines, flors i glorietes,
molta vegetació autògena
vistes excel·lents al mar,
espais verds i arbrats,
alguns llocs per descansar
i moltes altres cosetes.
Serà un vertader paradís
que tindrem sobre la terra,
i a un peu a tocar a mar,
que caldrà cuidar molt bé,
per gaudir de bones estonetes.
Cal agrair als seus propietaris,
aquesta tan generosa donació.
És un emplaçament increïble,
que donarà al poble de Roses,
una agradable sensació,
de pau, repòs i tranquil·litat.
Esperem que els visitants ho respectin
amb molt seny i molta cura,
i una gran dosis d’urbanitat.
A Roses hi ha un problema cabdal,
que es troba en el barri de la punta,
en el carrer Palmarola,
en el carrer Sant Pere Alt,
i algun altre carrer més,
que es troba als seus voltants.
S’han ocupat algunes cases,

i habitatges d’aquells llocs,
i per fer-hi ara neteja,
alguns veïns i propietaris,
han hagut de fer una pinya,
per posar-hi un cert ordre,
i fer vida normal un altre cop.
Un ambient molt enrarit
tant de dies com de nits,
regna en aquells arrabals.
I que fa una mica de yu-yu,
transitar-hi a certes hores,
amb prou garanties personals.
Esperem que veïnat i propietaris,
que habiten en aquells indrets,
sempre amb l’ajut municipal
puguin arribar a fer cau i net
d’aquesta situació tan inusual,
i fer que la vida del dia a dia,
torni a ser del tot normal.
Que any rere any es repeteix
la mateixa història, i mateix problema,
i és una qüestió que desespera!!
Que a cada temporal de llevant,
la platja nova de la punta,
la sorra sempre foti el camp,
i quedi una platja que fa pena,
La sorra no està mai quieta,
i sempre canvia de costat,
va de una banda a l’altra
a força de cops de mar.
Ara es vol construir,
per la sorra protegir
un llarg espigó submarí,
tot al llarg d’aquesta platja,
per així poder evitar i mitigar
que les onades gegants,
dels temporals de llevant,
s’emportin la sorra cada any,
una i altra vegada.
Desitgem que tingui èxit,
aquesta iniciativa municipal,
i que se solucioni d’una volta,
aquest ditxós problema anual.
Què a més de malmetre la platja,
desprès de cada temporal,

