
Testament Carnaval de Roses Any 2005 

 

Desprès de la mort per diversos excessos que ha sofert el rei Carnestoltes, 
prosseguim a llegir amb veu alta i clara el testament que ell va escriure abans 

del defalliment. 

 

Benvolguts súbdits rosincs, 

benvolgudes súbdites rosinques !. 

- 

Un any més ha arribat l´hora de posar punt i final, 

a aquests dies de gresca que són els del Carnaval. 

Heu sabut estar a l´alçada de les circumstàncies 

tot i l´excessiu consum de les més diverses substàncies. 

- 

Si l´any passat us recriminava, 

que per arribar a Roses, 

amb tantes rotondes, 

l´estómac se´m regirava, 

enguany he vingut per les Arenes, 

deixant-hi el cotxe i les melenes. 

- 

És de llei que això s´ha d´arreglar, 

si amb la meva presència voleu comptar. 

- 

Aquesta any 

algunes colles m´han defraudat, 



evitaré alguns comentaris, 

ja que no vull fer dany. 

- 

Els de la Tramuntana s´han separat, 

per qüestions de menors d´edat. 

Perquè no s´emprenyin massa 

els concedeixo una carbassa. 

- 

Els del Grup de Teatre 

ja s´estan fent grans 

a les passades n´eren quatre, 

ja no aguanten com abans. 

- 

Jo els hi recepto glucoses 

perquè recuperin les forces. 

- 

Moltes queixes he rebut 

de la vellessa i la seva festa 

pel 2005 els hi queda concebut 

un bon dinar i molta gresca. 

- 

Del que em sento satisfet 

és d´aquells que lluiten de debò. 

Amb gent com en Xavi Bosma 

Roses té un gran campió. 



Felicitats !. 

- 

M´alegro per vosaltres 

per fer el túnel del Puig Rom 

tota una obra com cal ! 

Per poder-hi fer les passades 

quan plogui per Carnaval !. 

- 

Per visitar algun monument, 

recomano el castell de la Trinitat 

fet de blocs de ciment ... 

robant-li la identitat !. 

- 

El que és urgent d´arranjar 

és la vorera de la Perola 

perquè es fa difícil passejar 

Sa Majestat tot ho controla. 

- 

Hi ha una cosa molt gran 

al mig del poble incrustada. 

Que emprenya els veïns del davant 

per la seva força amagada. 

- 

Ës molt poc harmònica 

i us prometo que la trauré. 



L´antena de la Telefònica 

no arribarà a l´any que ve !. 

- 

El 2004 passarà a la història 

per les vostres inauguracions. 

La despesa ha estat notòria 

entre tants tiberis i guardons. 

- 

El Museu de la Ciutadella 

ja és una realitat 

aquí us trobareu tots 

amb el vostre humil passat. 

- 

La inauguració del port nàutic 

va ser un gran castell de focs !. 

Potser no va ser tant fantàstic 

perquè de petards n´explotaren ben pocs. 

- 

A la següent inauguració 

aviseu-me que ja vindré. 

Us seré una bona solució 

i us estalvieu algun diner. 

- 

Roses creix sense parar 

i no trobeu mètodes preventius. 



Per si ho voleu controlar, 

us regalo sacs de preservatius. 

- 

L´alcalde, però, ho diu ben clar: 

"no hi sobra cap persona a Roses" 

mentres es pugui edificar 

i fem les caixes grosses. 

- 

D´algun Ple l´han fet marxar 

sense que ho volgués ell. 

Perquè no li torni a passar 

el castigo a estudiar la llei. 

- 

Càstig que al Pillo mai faria 

ja que és tot un lletrat. 

A part de ser el vostre millor vigia, 

seria un bon advocat. 

- 

A ell li regalo uns quilets de til.la 

per quan vagi a la televisió, 

que qualsevol dia 

trinxarà al presentador. 

- 

La vostra televisió local, 

pateix un fet paranormal. 



S´hi deu amagar alguna subvenció 

perquè només parlen de Castelló. 

- 

Al regidor Josep Guitard 

li recomano un bon art: 

Que amb rasclet abdori les platges 

ja que fins ben entrat l´estiu 

semblaven zones salvatges. 

- 

El regidor Ramon Pujol 

aquests any ens ha deixat 

perquè Esquerra puja on vol 

menys a aquesta localitat. 

- 

En Marc Danès n´és l´hereu, 

una vella guàrdia d´Esquerra. 

No siguis galifardeu, 

et dono tres anys de guerra. 

- 

Ara teniu Danès a Iniciativa, 

a Convergència i als Republicans, 

als Cines i a la Panaderia. 

De vosaltres em protegiria 

d´aquests poderosos clans. 

- 



A en Jordi Danès li manifesto 

que el futur a Roses es molt fosc !. 

Cada cop menys turistes 

i més concentrats a l´agost. 

- 

No és com els setanta 

que veiem aquells llargs cabells. 

Ara només venen vells 

que juguen a la petanca!. 

- 

La Magda Casamitjana, 

la més humil de les proletàries, 

li dono un sac de marihuana 

per tranquilitzar-la a les sessions plenàries. 

- 

L´escriptor Artur Fonolleras 

m´han dit que està fotut. 

I es que ara manen les esquerres 

i tindreu nou estatut. 

- 

I què ha passat amb el cartell de Carnaval?. 

La polèmica ha estat monumental. 

La xarxa de Dones s´han enfurismat 

perquè els hi tocava la dignitat. 

- 



Si em voleu fer propaganda 

feu-me cas 

i bibuixeu-me a mi en tanga. 

Serà tot un exitàs !. 

- 

Fent de xafarder m´han dit 

que proclami una notícia matrimonial. 

La Laia Tomàs tindrà de marit 

l´il.lustre Jordi Abadal. 

- 

Dono les meves riqueses 

a l´ànima de la Comissió. 

Les tindrà totes elles, 

però amb una condició: 

Ha de trobar un bon amor 

el qui té el somriure més nét, 

el gran solter d´or 

el meu amic Calvet !. 

- 

Fins aquí el meu Testament 

en llengua d´Europa escri. 

Ens retrobarem l´any vinent 

si és que no ens han proscrit. 

 

 


