TESTAMENT DEL CARNAVAL DE ROSES 2015
Benvinguts i bona nit
grans, mitjans, vells i petits,
al millor Carnaval del món
el més alegre i divertit,
més eixerit i més antic
de tots els Carnavals de renom.
Jo el rei Carnestoltes
que cada any us faig gaudir,
vosaltres com a recompensa
any rere any em feu patir.
Em cremeu amb molta pena
enmig de rialles i dolor,
envoltat de petards i disbauxa
tal i com mana la tradició.
Carnaval ha estat tan d’hora
que encara en la meva gola
hi havia un regust del torró.
Però jo ja he près bona nota
de les coses que cal criticar,
car a Roses com a tots els pobles
de safreig i xafarderies
sempre n’hi han per explicar!!
Deixeu-me treure les tisores,
que molt bé les he esmolat
per retallar quatre notícies
de temes locals i dels diaris que,
al llarg de l’any han prosperat.
Mes com que el personal
té molta pressa per ballar
aniré ràpid per feina
ans que la cosa es refredi
i per tant, directe al gra!!
Un dels temes més candents
més polèmics i calents,
que tenim més recentment
en aquest nostre municipi
és el del Bulli-foundation,
del cuiner Ferran Adrià,
una patata molt calenta,
que crema per tots costats.

Mentre uns ens diuen excel·lències,
a favor d’una gran oportunitat,
altres opinions molt contràries
només hi veuen deficiències
i els sembla un gran disbarat.
Car és públic i notori,
que la seva ubicació
és motiu de gran desori,
i causa de molta discussió.
Això de modificar les lleis,
d’un Parc Natural protegit,
de bellesa incomparable,
no tothom hi està d’acord
per molt que ho pintin de “profit”.
Potser sí que un projecte com aquest,
pot aportar a Roses molts calés.
¿Però i si això no fos així,
si tot plegat no sortís prou bé,
que passarà amb el medi ambient?
Ara sembla que el projecte
ha quedat de moment aturat,
i que en Ferran Adrià
s’ho vol de nou repensar.
Rectificar és de savis,
ens recorda un adagi xinès,
doncs sembla que la “vox populi”
ha despertat de cop interès.
¿I el poble què hi diu
de tot aquest enrenou?
-No sap, no responÉs clar, com que no se li pregunta,
mai sabrem la seva opinió.
¿Serà que el resultat d’una enquesta,
els fa una mica de por
de que sortís un gran NO?
Car si es va fer una consulta
per la façana de cala Anita,
i els “fututs” parkings soterrats.
¿Per què pel tema el Bulli,
no es fa quelcom similar?

Per altra banda aviat tindrem
un meravellós espai per gestionar.
Un lloc únic i singular,
que domina tota la badia,
una de les més belles del món,
i que caldrà saber aprofitar
amb molt seny i saviduria.
És la vella i degradada
depuradora de marisc,
un lloc insuperable
enfront la badia de Roses
que cal treure-li un bon profit.
¿No podria ser un lloc idoni
per la seva immillorable situació
i de fàcil accessibilitat,
pel tan polèmic projecte
del cuiner Ferran Adrià?
Però clar, ell només somia
amb la cala Montjoi,
i sembla que és molt difícil
fer-lo canviar de lloc!!
Podríem demanar consell
“al pequeño Nicolàs”
que amb les seves influències
sol tenir sempre un bon nas.
Ell és un noi de recursos
que coneix bé a molta gent,
i ens podria buscar un bon soci
per invertir en el negoci
que fos molt ric i polivalent.
Enguany en el mes de maig
tindrem eleccions municipals,
sembla que hi hauran més partits
que no possibles votants.
Tots hi volen tenir un lloc
dins de la casa gran,
al voltant de la taula rodona
sigui al mig o al darrere
però millor si és al davant.
Convergents i unionistes
proposen per l’alcaldia
a l’actual Montse Mindan

mentre que els socialistes
han tingut molts problemes
per decidir el seu candidat.
Esquerra Republicana
que en las passades eleccions
ni tan sols van presentar
una llista electoral,
aquest cop amb en Joan Plana
tenen ganes d’arrasar.
El PP de Roses com sempre fa,
van jugant el seu paper
que és anar fent de comparsa
i poder estar al costat
d’aquell que pugui manar.
Els del grup de Gent de Roses,
ja veurem com s’ho faran
enmig de tanta concurrència
amb totes les llistes que hi hauran.
Davant el “tsunami de podemos”
els partits més poderosos
estan tots ben espantats
doncs veuen clar que la “bicoca”
de ser sempre els mateixos que manen
molt aviat se’ls pot acabar.
I si amb les eleccions municipals
encara no en tenim prou,
tan si neva com si plou
el proper 27 de setembre
tornem una altra volta a votar.
Aquestes són més serioses
car es tracta del futur
de cada un de nosaltres
i de tot el poble català.
Per tant jo el rei Carnestoltes,
des de aquest meu faristol
i apel·lant al seny català
recomano a tot bon ciudatà,
que tan si es vol com si no es vol,
aquest tant important dia,
ningú s’oblidi d’anar a votar.

Una novetat notable,
que afecte a tot el poble
i que cal ben remarcar,
és que en els pròxims Carnavals,
la santa missa del diumenge,
sigui el diumenge de Carnaval,
d’ara endavant, ja no es farà!!
Car tothom està a la passada,
i l’església es queda buida,
tot és xerinola i és disbauxa,
el personal està de marxa
i ningú no va a la missa!!
Bé, això no vol dir
que la resta dels diumenges
estigui l’església a versar,
car de cua, tampoc en hi ha,
però mai hi ha tanta buidor.
A Roses sempre primer és la gresca
molt abans que la devoció!!
Així m’ho explicà un bon dia
el nostre senyor rector!!
A cala Anita finalment,
es va aconseguir inaugurar,
aquest darrer estiu
i ara tot el poble de Roses,
després de tant d’enrenou
ja respira més tranquil.
Exposicions interessants
de temes molt culturals,
mes ara potser ens caldria una,
que tractés del Carnaval,
doncs jo el Rei Carnestoltes,
ja mereixo aquest honor.
Una exposició temàtica
del nostre gran Carnaval,
a la Plaça de Sant Pere
seria un indret ideal,
com la que enguany s’ha fet,
amb molta idea i encert
en el teatre Municipal.
Moltes persones cedirien
els seus preciosos vestits,,
per tal de que fossin vistos

per tothom que ho desitgés
siguin forasters o bé rosincs.
Els plens de l’ajuntament
són d’allò més divertits,
en especial quan parla
el portaveu de cada partit.
En l’apartat de precs i preguntes
qualsevol espurna pot sorgir,
i no és estrany que sovint s’escolti
la paraula “dimitir”.
Atacs i contratacs per totes bandes,
de corrupteles i demés
i finalment es manté la calma
malgrat sigui a “reganya-dents”.
I com qui mana sempre sol
tenir l’última paraula quan vol,
per part de l’oposició
cal fer sovint muts a la gàbia,
i fins la propera ocasió
És el món de la política
tan l’estatal com la municipal,
una espessa selva ferotge
que per ésser-hi tot s’hi val.
Però mentre corre el rellotge,
durant l’assistència dels plens,
van caient uns calerons
que no els cobren els demés.
El tema del testament
del difunt rei Carnestoltes
està que penja d’un fil
si no es troba successors
que s’impliquin fins a fons.
Caldria que la comissió
de festes i del Carnaval
en formés tot un equip
de persones adients
per escriure i divertir.
És un consell que jo dono,
cara els futurs carnavals,
car si es perd la tradició
seria per tots un gran mal.
Vull animar a tot el jovent

que escolti bé aquest consell,
per tal que continuí la tradició
del nostre antic testament!!!
Les futures obres de la SUF,
(Societat Unió Fraternal),
sembla que estan en “stand-bai”,
i que el ritme que duen
no són les pròpies d’un ball.
De moment no han començat
i tot va al ritme de ball lent
enlloc d’anar d’un pasdoble,
doncs no es veu cap moviment.
Sembla que la cosa no va per llarg
i que la vella sala del ball,
ja poc més temps resistirà.
Quants i quants records s’esvairan!!
quantes experiències viscudes!!
quan s’enderroqui l’edifici,
una part molt important
de la nostra història local
caurà en l’oblit, caurà en crisi.....
Jo no sé que va passar
amb les paneres de Nadal,
al nostre funcionariat
que està a l’Ajuntament,
però es va armar un enrenou
que va rebotar a molta gent.
Sembla que va ser una falsa alarma
d’aquelles que solen passar,
sempre hi ha algú que encén la metxa
amb molta mala intenció,
per crear confusió i maranya
i fer la bomba explotar.
Sobre la corrupció no en vull parlar,
malgrat ésser molt persistent,
és un tema inexistent,
la proba està ben clara,
i això ho veu tota la gent.
Quan als presumptes corruptes
se’ls acusa d’haver usurpat,
un cop són investigats,
tots són innocents, cap és culpable,

ningú res s’ha embutxacat.
Tots són honrats i honorables
i mai han sostret cap diner,
és per això que jo demano,
que siguin tots perdonats,
als ja oficialment corruptes
i aquells que estan imputats.
Què no veieu que les presons
es quedarien massa petites
i caldria alimentar les tripes
de rics, mitjans i reals!!!
Cap problema, tot va bé,
i visca la corrupció!!
Car com deia un home molt savi,
que en una altre època va existir:
!!Espanya és el país més ric del món!!
Car un país on tothom roba
i sempre en queda quelcom,
és un senyal inequívoc
de l’ho molt tontos que som!!
La rotonda del mas Matas,
no és rodona ni ovalada
té una mena de forma estranya
que la fa molt original.
És un petit laberint
que un cop estàs a dins,
si no estàs a l’aguait
no és fàcil d’ell sortir.
Pels turismes pot passar,
però els camions i autocars,
cal que prenguin bé les mides,
car si no les conseqüències
amb un mínim d’imprudències
poden esdevenir un galimaties.
Per altra banda van avançant
les obres de la Riera
a un ritme força adient,
malgrat les places d’aparcament
que finalment es sacrifiquen,
i que cada cop en resten menys.
Sembla que el resultat final
pot ésser molt satisfactori

per aconseguir un nucli comercial,
meitat passeig, meitat vial,
tot oferint un especial atractiu
i donar vida a Roses tot l’any,
tan al hivern com a l’estiu.
Esdevenint una rambla com cal,
molt moderna i senyorial,
i els vianants quan s’hi passegin,
serà per ells tot un regal.
Ara per arrodonir-ho bé del tot,
només caldria escombrar
l’edifici de la telefònica,
que esta al mig com el dijous.
Si no fos que costa tants sous,
seria un tema prioritari,
indemnitzar al seu propietari,
i quedaria un rambla excepcional.
Mes els cotxes aquest proper estiu
ningú sap on aparcaran
doncs si cada cop hi ha menys llocs
potser a Roses, ja no vindran....
¿On són tots aquells projectes,
dels aparcaments soterrats?
Finalment caldrà posar els cotxes
amuntegats un sobre l’altre
o bé a dalt dels terrats!!!
Ha nascut un pont petit,
al cap amunt de la Riera
que si de dies ja és maco,
de nits és encara més bonic.
És un pont molt divertit,
atrevit, eixerit i acolorit,
que no té res d’ensopit,
i quan està il·luminat,
desplega una singular bellesa
que el fa de molt bon grat.
Sembla un pont que hagi sortit
d’una d’aquelles pel·lícules
de dibuixos animats,
llàstima que estigui un xic amagat.
Passejar sobre ell és un regal,
a més d’aportar solució
a una important necessitat.

Any rere any sens falta,
quan s’escau la festa major
ens trobem amb els mateixos atacs,
contra una nostra vella tradició.
Es tracte de l’empaitada d’ànecs
que des de temps immemorables
al nostre poble s’ha fet.
Ara una gent que ve de fora
han decidit sense to ni so,
carregar-se de cop i volta
aquesta nostra aimada tradició,
i tant se’ls en refot
dels grans i mainada la il·lusió.
Diuen que els animals pateixen,
com una mena d’estrès
i per tant aquest acte emblemàtic,
no s’hauria de fer més!!
Que tot la resta no compte
per més atenció que es té.
Això és del tot fals,
car es tracte els ànecs amb molta cura,
ells són els reis de la festa,
i si així no en tenen prou,
a patir de l’any proper
els hi farem la pedicura,
i quan surti un ànec del mar,
se’l rebrà amb platillo i orquestra.
Que Roses és una “Vila Florida”
cada cop és més notable
en ses places i rotondes,
els seus parterres i carrers
i especialment la seva entrada.
La gent cada cop és més conscient,
és més cívica i emetent
i això es comença a notar.
Amb la festa de la rosa
el nostre poble es transforma,
es perfuma i engalana
i fa un goig espatarrant.
És un bell espectacle

d’un poble digne d’admirar.
Encara però queda pendent
un problema molt punyent
vergonyós i molt pudent
que caldria urgentment
poder-lo d’un cop eradicar.
Com són les tifes dels gossos,
que massa sovint són presents
en cantonades, places i carrers
arreu del nostre municipi!!!
¿Que se n’ha fet d’aquells principis
dels famosos “pipi-cans”?
Cal anar a la caça i captura
dels amos d’aquells cans
que sense vergonya ni manies
no recullen les tifes
dels seus estimats companys.
Foto i multa incívica
per tots aquests “embrotidors”!!!
I a veure si prenen consciència
dels deures que comporta
el fet de ser amo d’un gos.
¿Que en farem de tantes flors i violes,
si entremig se’ns hi barregen
les maleïdes caques de gos?
Ara sí que amb molta tristor,
acomiada del Carnaval
aquest servidor de vostès
que és el rei de la disbauxa
i promotor de bacanals.
Jo el rei Carnestoltes,
que tant m’heu idolatrat
en un atac de rauxa
entre llàgrimes i alegries
una altre vegada m’heu cremat.
un servidor per la meva part,
perdono als meus botxins,
doncs sé que ho feu sense malícia
i només per divertir.
Però sóc qui sóc; El rei Carnestoltes,
i us amenaço en tornar.
sense manca puntualment!!
En aquest meu últim testament

una cosa us vull dir,
i que quedi per sempre clar.
Que per més anys i panys,
dècades, segles i mil·lennis
que s’escolin al llarg dels anys,
puntual el rei Carnestoltes,
a la meva cita anual,
pel més bo i el més dolent
“in seculom-seculorum”
sempre estaré present!!
Bona nit gent de Roses!!
Bona nit carnavalers!!
ara si fins l’any proper,
bona fi del Carnaval,
i gràcies a tots els presents
per la vostra fidel paciència
i haver atès atentament,
la lectura d’aquest testament.
I per tots aquells que no es molesten
en venir a escoltar el testament
que vagin a fer sequetes!!!
Cal més Carnaval i menys punyetes
i que se’n vagin a prendre vent!!!
Moltes Gràcies i fins l’any que ve!!!!
Josep Maria Pastor

