TESTAMENT DEL CARNAVAL DE ROSES 2016
Benvingut sigui tothom
al millor Carnaval del món mundial,
en el que el difunt rei Carnestoltes
des de sempre ens recomana:
divertir-se amb molt seny,
amb cura i sense prendre ni fer mal.
Bona nit a cada un dels presents,
que en cloure el carnaval,
després de tanta bacanal,
ara cal gaudir d’aquest moment.
En el testament del rei Carnestoltes,
que com cada any anem escoltar,
està ple de veritats i mentides
que tots els aquí presents,
haureu de saber destriar.
Començant pel rei Carnestoltes,
amo i senyor dels poca soltes
que durant aquests 4 dies,
el nostre poble ha governat.
Aprofitant que ell manava,
i el poble estava atrafegat,
ha fet varis viatges a Andorra,
amb molts calerons dins bosses,
abans de ser avui cremat!!.
I és que governar i embutxacar,
tot és sinònim del mateix.
És la història interminable,
que hi hagi el govern que hi hagi,
contínuament es repeteix.
Practicar la “corrupció”,
és l’esport més preferit
per un gran nombre de polítics
que aprofitant-se dels seus càrrecs,
de més curta o llarga durada,
els cal treure’n el màxim profit!!
I ja parlant de coses més serioses,
com és el nostre Carnaval,
enguany ens cal de tot cor agrair
als nostres dirigents municipals,

per l’encert que van tenir
la passada festa major.
És va atorgar un merescut DRACMA
a 6 persones de Roses
carnavalers de gran volada,
que al llarg de varies dècades
han estat sempre al peu del canó.
-Com han estat “La Siseta”,
la gran reina del “glamour”,
que ara es troba tant a faltar!!
L’Olga Pujol, en Josep Calvet,
l’Alfonso Magester de cal campaner,
la Maria Forester, i
aquell que va néixer disfressat,
que és en Miquel Fonolleres,
més conegut com “el regalat”.
Per a tota questa bona gent,
i per la seva entrega al Carnaval,
us demanem ara cordialment
un merescut aplaudiment!!!
Per altra banda en el consistori,
després del gran “TSUNAMI”
de les passades eleccions,
sembla que la calma ha tornat
i reina una estranya “bonansa”,
que ja veurem el que durarà!!!
Mercès a que els socialistes,
han decidit donar costat
a un govern minoritari
per poder tirar endavant.
Car l’oposició és tan forta,
que tot va quedar aturat,
fins que tips de tanta brega,
ha nascut un tripartit.
Fent que l’equip de govern
ha pogut posar fil a l’agulla,
per anar finalment per feina
i tirar endavant la legislatura.
El cas és que tot aquell enrenou,
tot aquell desgavell i desori,
arran dels sorprenents resultats,
de les darreres eleccions,
en el nostre consistori.

Va afectar les entranyes de la natura
fins a límits molt profunds,
essent aquesta la principal causa
de la sèrie de “Terratrèmols”,
que a Roses van tenir lloc.
Car tanta pressió i tanta rauxa,
havia d’explotar de cop!!
- Ja ho diu un vell refrany,
dels nostres avantpassats,
i és: qui sembra el mal temps,
només recull tempestats!!
Així que senyors que governeu,
el nostre excel·lentíssim ajuntament,
i tota la resta de regidors,
a partir d’ara en endavant,
cal gestionar amb seny i harmonia,
si no les forces del mal
ens tornaran a castigar,
amb sotracs i tremolors,
les tripes de la nostra badia.
I és que els resultats electorals,
de les passades municipals,
ens van deixar tan astorats
que molts dels seus votants
van quedar boca badats.
Van ésser uns resultats de pel·lícula,
que es podrien comparar
amb títols que molts recordem
d’algunes filmacions cèlebres
que foren en el seu moment.
I que ara mateix seguidament,
una mostra us en donem.
Pels 5 regidors de convergència,
que malgrat guanyar les eleccions,
varen punxar de valent,
el títol de la pel·lícula,
que els podria ser el més escaient,
seria: “4 BODAS Y UN FUNERAL”,
car el resultat obtingut
davant del que s’esperaven
no va ser gens el seu ideal.

Tot formant equip de govern
amb els 2 de Gent del Poble,
els regidors en Xispa i en Fèlix,
que se’ls podria atorgar el títol
de: “LA EXTRAÑA PAREJA”,
essent un govern en minoria.
I talment com aquella pel·lícula
de: “LOS 7 MAGNÍFICOS”,
han de lluitar contra la resta,
dels altres 10 regidors,
i que van fer en un principi,
anar de bòlit el municipi,
en les seves primeres gestions.
Pels 10 regidors de l’oposició,
el títol més escaient
per la seves actuacions
seria: “ELS 10 MANAMENTS”,
car van marejar la perdiu molt temps,
posant sempre pals a les rodes
a cada ple i en tot moment,
fins que els edils del PSC,
els van donar un cop de mà,
per tirar endavant l’ajuntament.
Per cert, a la davallada del PSC,
se li podria atorgar el títol
d’aquella gran pel·lícula:
“EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC”,
que és un film molt fredolic,
com també podria ben ser:
“LO QUE EL VIENTO SE LLEVO”,
que en aquest cas, seria la tramuntana,
¿o potser va ser la Casamitjana, la culpa de la desunió?
Quedant-se amb 2 regidors residuals,
aquells que durant molts anys,
havien estat els reis i senyors
de les rendes municipals.
Els del PP fan colla apart,
han agafat un to més distant,
i sense compromisos municipals
pel desert van cavalcant com:
aquell Western trepidant
“ CENTAUROS DEL DESIERTO”,

mentre la legislatura es va escolant,
ells als plens van oposant
tot defensant la seva postura.
Els 4 de esquerra republicana,
gran novetat de les eleccions,
amb la seva actitud “irreverent”
i els seus afanys de protagonisme,
en Joan Plana i els seu equip,
són tots ells ràpidament s’han convertit
amb una bona colla d’artistes.
Amb el seu esperit de lluita
contra tot “el políticament establert”,
una peli prou escaient podria ser:
“LOS 4 JINETES DE LA APOCALIPSIS”.
Com també aquella altre cinta,
ja més ferotge i agressiva
“ELIOT NESS CONTRA AL CAPONE”,
podria ser força adient.
Doncs està clar que molt apunten
a un edil que fa molt temps,
que governa encara actualment,
i és un influent “dirigent”.
A l’únic regidor de Unió,
que en la sala de plens
es troba el xicot sol en un racó
el millor títol de la pel·lícula;
“SOLO ANTE EL PELIGRO”,
se li podria atorgar amb raó.
Al igual que el seu company,
el representant de Ciudatans,
que amb el seu aspecte viril,
sempre seriós i lluitador
assegut també prop del racó,
a la taula dels plens municipals,
la pel·lícula “ESPARTACO”,
el podria definir prou bé,
doncs sembla un gladiador,
de les seves causes defensor
a capa i espasa si cal,
sense fer sang, ni tampoc mal.
Al primer tinent d’alcalde,
l’incombustible Carles Pàramo,

per la seva llarga trajectòria,
i davant el seu futur retir,
(si es que es retira algun dia)
un títol que molt li escauria,
seria un de molt especial,
i que podria ser, com no!!!
“EL ÚLTIMO MOHICANO”,
sempre lluitant dins del municipi,
des del final fins el principi
pels afers municipals.
-I finalment per l’alcaldessa,
la convergent Montse Mindan !!
¿Quina pel·lícula hem trobat
que li faci un just retrat?
“PRINCESA POR SORPRESA”,
seria un títol escaient,
doncs va ser un fet molt sorprenent
que a meitat de la legislatura,
de forma tan ràpida i segura,
agafés les rendes de l’ajuntament!!
I després d’aquest repàs exhaustiu
del nostre excel·lentíssim ajuntament,
i dels seus honorables mandataris,
que tan els complau sortir
a les portades dels diaris.
Anem ara per altres temes,
que també interessen a la gent,
i que en aquest meu testament
ho vull fer palès i transparent,
per tal de fer-ho tot públic
i posar-ho en coneixement!!
Un cop la rambla enllestida,
ara només cal criticar
las coses que s’han fet bé,
i altres que potser no tant!!
Car hi ha opinions per tots els gustos,
i “stops” cada dos passes,
tants com passos de vianants,
que cal mirar sempre banda i banda.
El fet de creuar la nova rambla,
vagis a peu o bé amb cotxe,
em recorda molt aquell vell joc

conegut com: “de oca a oca”,
que després de mirar atentament,
si no es veu cap perill imminent,
fas el gran pas tot dient:
“de oca a oca,
i paso porque me toca”.
La mainada està molt contenta
car hi ha per ells molta distracció,
molts jocs infantils i xorrets d’aigua,
que són tota una atracció.
En especial a l’estiu,
en quan apreta fort la calor,
però potser durant el hivern
donen massa sensació de fredor.
El gran problema és el de sempre;
l’edifici de la telefònica,
un dinosaure prehistòric
tot ell gris i fantasmagòric,
que està al mig com el dijous.
Fins que no desaparegui,
aquesta edifici fantasmal
la rambla no serà mai
una obra ben completa,
i haurà sempre una ovella negra
just al mig d’un bell ramat.
Una tradició molt nostrada,
des de temps immemorables,
i està que penja d’un fil,
és l’empaitada dels ànecs,
que té lloc per la Festa Major!!
Valguem Déu quin enrenou
que hi va haver-hi l’any passat,
ni que cada cop que s’empaita un ànec,
es cometés un assassinat!!
Adéu, ànecs, adéu,
adéu vella tradició,
es poden maltractar persones,
però als ànecs ni tocar-los
sinó se’ns tiren al damunt,
els mitjans de comunicació!!
I les “vaquilles” que es preparin,
docs també estan al mateix sac,
que els defensors d’aquestes besties,
ho tenen tot controlat.

I tinguin el permís o no,
per fer la seva manifestació,
de cara la propera Festa Major
la seva artilleria ja està a punt,
fins el seu últim canó !!!
El rei Carnestoltes ens recorda,
i ho vol deixar clar en el seu testament,
que no es pot anar a fer tiberis
d’escudella i carn d’olla
a la platja dels Palangres.
Ara potser més coneguda com:
“la platja del segon moll – de l’os”,
i que un cop feta la xefla
es llencin els ossos al mar.
Desprès passa el que passa,
que es crea una gran confusió,
tot és suspens, tot és misteri,
tanta “ossamenta” d’un tiberi,
atrau com a les mosques
els mitjans de comunicació.
Que no sabeu que molt a prop,
hi la vella depuradora de marisc!!!
En un estat tant deplorable que,
hi viuen uns indigents salvatges,
que practiquen el canibalisme!!
I que a tot pobre turista
que dóna una volta aquell lloc,
va a parar dintre d’una olla,
que més tard farà “xup xup”
i en sortirà un brou de primera,
que omplirà alguna cullera,
mercès aquells pobres badocs!!
Fins que no es posi remei,
a aquesta situació inefable
hi hauran ossos al mar
d’algun pobre desgraciat,
que per allà haurà passat,
víctima de tanta porqueria
d’abandó i deixalleria,
i de tanta imatge denigrant.
És un perill per la salut pública
que la ruïnosa depuradora de marisc
al nostre poble està oferint.

Fent que cada rosinc i rosinca,
i això va en serio i no és conya,
dia sí, i dia altre també
des de fa ja massa temps,
se’ns caigui la cara de vergonya.
Una “molt bona notícia”
pels pescadors jubilats,
i altres varis aficionats,
és que ara mateix amb urgència,
un savi consell els vull donar;
de que no surtin a pescar,
per la nit amb la llum els calamars,
si no volen ésser ells els pescats!!
Car només s’hi pot anar de dia,
si no cau una multa i sanció,
així que sortir al mar és un perill,
sigui per treballar-hi o afició!!
Ni garotes ni gambines,
ni musclos sense permís,
tan en mar com en terra,
qualsevol cosa que cullis,
te s’hi poden quedar els dits.
Ni espàrrecs ni frígola,
ni molsa, ni cargols,
fins i tot caçar bolets,
o simplement trepitjar el bosc,
pot ser una greu infracció
i serà aviat motiu de sanció.
Per altra banda existeix
una gran contradicció,
car actualment s’està arranjant
el nostre passeig marítim
per quan arribi la calor.
Així quan vinguin els “top manta”
que allí acampen a centenars,
sense permisos ni papers,
se’n fotin del personal.
I es col·loquin banda i banda,
fent que totes les queixes,
se les passin per l’engonal.

Que a part d’una trista imatge,
al nostre passeig marítim
causen un perjudici molt gran
a tots aquelles comerços
que ho tenen tot ben legal.
Fins quant aquest problema,
aquest greuge comparatiu?
Pels de casa: lleis i normes,
fins a límits exagerats!!
Mentre els de fora es fan l’orni,
i així estiu rere estiu,
omplen el passeig de mantes
venent les seves andròmines,
i així van fent la “viu-viu”.
Mare de Déu de la berruga!!,
qui ho ha vist i qui ho veu,
tanta injustícia i discriminació,
per uns tant i per altres tant poc.
¿Algú sap dir-me la raó?
El cartell del Carnaval,
amb “la Gioconda” al bell mig,
sembla una brasilera
que amb el seu místic somriure,
s’ho passa d’allò més divertit.
Guarnida amb un munt de fruites,
que porta damunt del cap,
talment com una venedora embolant
de fruites i verdures
d’aquelles que cada diumenge,
hi ha en el nostre mercat.
Tot marcant ritme amb les maraques
i dos lloros molt simpàtics
que l’estan acompanyant.
Enguany el nostre Carnaval,
ella ha dignament representat,
i és per això que ara mateix,
que ja és l’hora del comiat,
li vull donar les gràcies,
com a Rei del Carnaval,
pels seus serveis prestats.
Doncs com diuen a l’altra banda,

en el nostre país veí;
“es de bien nacido, ser agradecido”,
norma de formalitat educativa
que el seu principal mandatari,
no es digne assumir.
I vet aquí un gos, vet aquí un gat,
aquest testament d’enguany
un cop més, un altre any,
al seu final ha arribat.
Moltes gràcies a tothom per la seva atenció,
bon fi de festa i fins el proper Carnaval!!!
FI
Josep Maria Pastor

