Testament Carnaval de Roses Any 2004

Els personatges: El Senyor Notari i el seu ajudant.

Després de la mort per diversos excessos que ha sofert el rei
Carnestoltes, prossegueixo a llegir amb veu alta i clara el testament que
ell va escriure en el seu moment.
"Estimats súbdits rosencs! Rosencs? Rosats i rosades, rosetes i rosetes
(Russet? ... Una ratafia !), rossus i russes, Rosincs i Rosinques.
Un any més ha arribat l´hora de posar punt i final,
a n´aquests dies de gresca que són els del Carnaval.
Heu sabut estar a l´alçada de les circumstàncies
tot i l´excessiu de consum de xerinola,
i de les més diverses substàncies.
Jo, Sa Majestat el rei Carnestoltes,
representant d´aquesta tan preuada tradició,
em veig en l´obligació,

de dir-vos unes quantes coses,
(perquè tots ja sabeu que ningú és perfecte,
llevat d´aquest humil subjecte.)
Us he de dir estimats súbdits,
que aquest any he tingut greus problemes,
per arribar a Roses a gaudir-vos les penes.
Una Vila com la vostra hauria de tenir una comunicació de primera,
per aire, mar i terra.
Jo veig que us hi esforceu,
i d´asfalt m´heu tapissat el que abans era conreu.
Però a continuació
us detallaré quina ha estat la meva impressió:
Quan ja em disposava a venir a Roses, prenent la nova carretera,
m´adverteix l´Angelina
que no intenti fer el trajecte sense pendre Biodramina,
que el camí no és massa recte.
Ben espantat he decidit canviar de ruta,

i venir xino-xano per la carretera de Palau.
Que n´he estat de babau !
de rotondes no n´he trobat,
però allò semblava un gruyère, de tants i tans forats!.
M´agraden les emocions fortes,
però no tant !.
En comptes de venir fins a Roses,
ja m´enfilo al Dragon Kan.
I avui que faig testament
i que em sento generós,
us prometo que fins a Roses ja hi faré arribar un tren o dos.
Veig que us preocupa la conservació del medi natural,
per això construïu indústries a tocar del Parc?
Vigileu el Cap que llavors us claven Creus.
Que els corredors dels Aiguamolls
són dels animals i els conreus!.
També resulta que els espigons heu d´enfonsar,

per tornar-li el seu terreny a la mar.
Si no sabeu com fer-ho, no us hi trenqueu el cervell !
Segur que els del Port Nàutic us sabran donar consell.
Els pescadors han rebut multa,
perquè ho tenen tot massa petit,
i és que la justícia no falla:
els peixos no donen la talla.
Si us plau, què ens dieu les dones
que us trobeu la sardina al llit?.
Malgrat això, Pescadors, no us podeu pas queixar:
que per fi ja teniu a punt la planta de filatejar,
tot i la oposició de Roses Cara al Mar.
El que és una meravella,
és el Zoo que heu contruït darrera de la Ciutadella:
Hi ha ànecs, cabres i ovelles, també burros i alguns Gats:
ben igual que al Consistori que hi estan acomodats.
Que Roses té molta fauna ja de natural !

Només cal veure els estornells sobrevolant els teulats.
Si no ens cau la cagarada, com és habitual,
ens deixen enamorats.
I per completar el bestiari,
aprofito i us explico,
que el Mas Matas estan de festa,
i en un desori absolut,
perquè hi ha nascut un Mico.
Doncs jo, en testament, li llego molta salut.
Ja que parlàvem de bèties, fixeu-vos en la classe política,
que aquí a Roses, a diferència dd´altres llocs, és educada i molt pacífica.
Teniu un alcalde molt generós i treballador,
que penca sense cobrar ni cinc,
i us convida a un bon pica pica
per l´orgull de ser rosinc.
Però seguint per aquest terreny,

cal dir que algunes coses les feu sense gaire seny.
Per exemple: en Paquito a Joventud.
Voleu dir que és bona tria?.
Que és gran jo no ho diria,
però algun cabell sí que ha perdut !.
I en canvi per tractar amb els avis,
i els altres afers socials,
m´hi posen la jove de can Cipriano.
Ja sou ben originals !.
A Esports ai que teniu una bona peça,
que es passa dies a Belgrat,
representant la cervesa,
i fent honor al nom de Gat.
Suposo que per això heu decidit,
plantar les vinyes del Mas Marés.
Això sí que us ho vull dir:

Que canvieu el golf pel vi,
és tot un plaer per mi !.
Potser així vindran turistes,
dels que es gasten algun caler.
Danès ! Fes alguna cosa, que Roses estè trista !.
No veus que enyorem aquells pits,
i l´ambulància d´anca !.
Ara només veiem vells,
que juguen a la petanca ...
I no serà pas per les ofertes:
Que a Roses s´hi pot anar,
estar-se en un hotel uns dies,
i marxar sense pagar.
A la Vila concedeixo,
nous centres d´ensenyament,
encara que només d´inaugurar-los ja no hi quep més gent.

Mindan, Mindan, Mindan ...
que aquí es pareix més que a L´Iran !.
Del que sí que no podeu queixar-vos és de l´oposició,
formada per un conjunt d´artistes i intel.lectuals,
persones lletrades i molt cabals.
La filòloga Magda Casamitjana,
una socialista de la burguesia catalana,
ha passat de no dir ni hola,
a enrotllar-se com una escarola.
I l´esplèndir escriptor Artur,
que tot i la gran dedicació,
tristament ha perdut un regidor.
L´emprenyament ha estat tant gran dins el partit,
que un pirata informàtic de pallasso l´ha vestit.
El senyor Pujol i Hamelink,
flautista d´anomenada,

ha perdut el seu seguici.
Potser té la flauta embussada?.
Després de 8 anys potenciant les pubilles,
ha tallat amb Convergència,
que tothom diu que per problemes d´incompetència.
Ramon, si voleu ser més a l´ajuntament,
calen mans netes i cacaolat calent.
I per últim, Pillo l´investigador,
que aquest sí que ha estat l´autèntic triomfador.
Ell declara solemnement: Ja sóc aquí !.
Ara les coses es faran com cal !.
Però, qui m´ho havia de dir:
que si aquest any jo volgués ser enterrat
al cementiri Municipal,
als nínxols no hi cabria ni el rei del Carnaval !.
Ja que he vist que hi ha tant enrenou
he decidit ser incinerat seguint la tradició,
encara que a canvi no rebi l´indemnització.

Ah ! ja me´n descuidava !
L´equip de govern m´ha fet una petició:
Que parli ara d´un tema que ha tingut molt de ressò.
Pel que es veu el senyor alcalde es guarneix cada any igual:
Amb la jaqueta verda de bellesa excepcional.
Els defensors del Carnaval ja se li volen endur,
i han fet una col.lecta per canviar-li el vestuari
i donar-li més glamur.
Sóc amant de l´art d´aquesta Vila.
L´art búnker en la vessant moderna i antiga.
Com a edificis més característics d´aquest estil inventat
trobem la nova estació d´autobusos i el castell de la Trinitat.
I ara es tornen a obrir els refugis de la guerra,
i alguna se´n prepara a la Punta Falconera.
Per si us entra la dèria dels atacs preventius,
deixeu que us doni un bon sac de preservatius.
-

I quin Ajuntament tan maco !,
és una llàstima certament,
que no es pugui inaugurar per culpa del finançament.
Però jo tinc la solució per estalviar diners:
Preneu els bancs i cadires de la Rambla Ginjolers.
Als de la televisió local els faig aquest regal:
El corrector de català i el diccionari d´en Pompeu,
que"no està mal".
I ara us confessaré una debilitat,
que jo a Roses hi tinc un Carinyo,
que em sap vendre molt bé el pa,
i li vaig alegrar el dia quan la rifa li va tocar.
Abans de marxar,
abans de que començeu a plorar,
abans de que es dormin les criatures,
us diré que estic molt emprenyat,
perquè no m´han proposat pel Ferum de les Cultures.

I ara per despedir-me fins l´any que ve,
us llegiré un petit manifest reivindicatiu,
que plagia les paraules d´un rei estranger,
humil, savi i molt imaginatiu:
"Mai ha estat la nostra festa d´imposició, sinó de trobada;
a ningú se l´ha obligat mai a disfrassar-se;
han estat per voluntat libérrima els més diversos pobles,
els que han fet seus els designis d´en Carnestoltes !".

