Testament Carnaval de Roses Any 2006
Benvolguts súbdits rosincs,
benvolgudes súbdites rosinques.
Un any més ha arribat l´hora de posar punt i final
a aquests dies de la gresca que són els de Carnaval.
Heu sabut estar a l´alçada de les circumstàncies
tot i l´excessiu consum de les més diverses substàncies.
El 2006 ha començat
essent Roses portada
per coses bones no ha estat
els diaris us la tenen jurada.
L’economia local
ha passat una mala anyada,
sense zona industrial
i els pescadors en vaga.
La Zodiac se´n va a l´est
pel fenomen de la deslocalització.
Els jefes volen més calers:
Heus aquí la globalització.
-

Ni tan sols s´escapa d´aquest desencis
la planta de filatejar.
Que no es pot fer sense permís
tenien raó els de Cara al Mar !.
Als que s´han quedat sense feina
o els que la veuen perillar
que esmolin ben bé l´eina
per quan toqui batallar.
Almenys això ha servit
perquè l´alcalde viatgi una estona
anant fins a Paris
i al Port de Barcelona.
El Pillo acompanyar-lo volia
però no el van embarcar.
Ara ni a l´Alcaldia
el regidor deixen entrar.
Jo proposo en nom de Roses
que recuperin l´amistat
oblidant les denúncies
i vivint en felicitat.
-

Els convido a una garotada
a Cal Campaner.
Serà una gran vetllada,
parella de fet es podran fer.
Moltes colles s´han queixat
de les noves novetats de la meva festa.
Paquito posa tranquil.litat
i calmen la tempesta.
Empordà Televisió
ja no grava la passada.
Ha de ser una solució
perquè no es fagi pesada.
Espero que els d´en Badosa
a mi m´hagin filmat.
Sinó fins la Pelosa
jo els hauré desterrat.
Aquest Cap d´any va ser
una festa a l´envelat ...
No hi havia taquiller
ni tant sols seguretat.
-

Alguns ciutadans vaig castigar
ja que no pagaven a Endesa.
Sense llum els vaig deixar
i ara tots volen comprar l´empresa.
Roses al dia ha d´estar
i ser visible a internet .
Ja sé que us els vau gastar,
però on és la pàgina web?.
Diumenge per anar a mercat
comença a ser una utopia,
cada cop més allunyat
de l´embotellada Gran Via.
No us preocupeu en excés
que jo una solució prometo:
Del Pení fins al 600
aviat tindreu un metro.
Felicitats Mossèn Joan
pels 50 anys a l´altar.
Tot i que a missa no s´hi va tant
repica amb ganes el campanar.
-

Pública faig una baixa laboral
d´aquelles que són de pes,
que abandona el personal
el conegut panader Danés.
La piscina municipal
aviat serà una realitat.
Això és una obra com cal
i de primera necessitat.
El regidor d´Esports
hi treballa sense parar,
sap que s´apropen eleccions
i això s´ha d´inaugurar.
L´Ajuntament m´ha encarregat
la campanya de promoció
perquè així serà de l´agrat
de tota la població.
Entrada gratuïta tindran
els que practiquin el nudisme.
Moltes persones vindran
a fer submarinisme.
-

De l´Estatut he de parlar
que l´ambient passa de ralla.
Moltes coses diuen per allà
escampades per algun canalla.
Als fatxes zaplanistes
i a la prensa manpuladora,
els hi dono bones vistes
al costat de la depuradora.
El que si s´ha de canviar
és la Diana Nacional.
Si no em voleu fer emprenyar
que sigui dilluns de Carnaval !.
Felicito a tot el poble
pel seu esperit solidari,
essent en gest noble
ajudar els dels Tsunami.
Roses té uns campions
ballant la sardana.
Els hi envio molt petons
als alevins de La Rotllana.
-

El teatre heu tancat
per posar-li llum i so.
Serà tot un pecat
si no feu bona programació.
Em pregunta molta gent
si va bé el Port Nàutic.
Troben a faltar grans vaixells
potser no és tant fantàstic.
El Castell de la Trinitat
sé perquè no es refà amb maó.
El constructor m´ha explicat
que ha de ser la tomba d´un Faraó.
Per qui no s´hagi assabentat
i no vulgui ser un babau:
En Xavi Fort s´ha declarat
a la Silvia Parals i Rigau.
Abans de marxar voldria
donar les gràcies a la Comissió
per treballar amb tanta alegria
sense guanyar cap caleró.
-

I fins aqui el meu Testament
en llegua optativa escrit.
Ens retrobem l´any vinent
per reviure el meu esprit.
Fins l´any que ve !.

