
TESTAMENT 2003 

 
 

Després d’haver sofert aquesta irreperable pèrdua 

de Sa Majestat Carnestoltes- Prestige-Columbia-  

Costa de la Muerte, Rei dels poca soltes, 

 

Jo Doña Mari Juana Canabis i Hachís, 

com a notària, procediré a la lectura  

del seu noble testament, 

que en plenes facultats pertorbades 

va dictar en data 7 de març de 2003. 

 

Abans de procedir a la lectura del testament, 

us vull informar de què ha mort el Rei Carnestoltes: 

 

Quan va veure el panorama: 

entre centrals nuclears, tèrmiques, molins de vent, 

l’Iter i vés a saber què més, 

se va espantar tant 

que els pulmons se li van taponar, 

i ja no va puguer més respirar. 

I el cap mai més aixecarà. 

 

Que Déu l’hagi perdonat 

i que el guii a l’àngel bo. 

Horemus al nostre senyor. 

 

A l’Associació de dones 

los hidixe un viatge a cuba 

perquè trobin un mulato cadauna 

i se’ls hi tranquilitzi la pruna. 

 

A l’associació de mares i pares, 

los hi dixe un curset de fer nens 



perquè s’espavilin i practiquin ¡! 

i amb un o dos no es conformin. 

 

A l’associació de la gent gran los hi dixe un autobus 

perquè puguin anar rondant 

i Catalunya anar visitant. 

Però tantes pedres no aneu visitar 

i coses més boniques pugueu contemplar. 

 

Als de la caçadora dixe un seguro a tot risc 

perquè no sigui cas que tinguin algun imprevist. 

 

Als de la colla de diables los hi dixe trons i cuets 

perquè moltes sortides puguin fer 

i que s’ho passin molt rebeé. 

 

A la colla de gegants i grallers 

los hi dixe una mica més d’entusiasm i contractes 

perquè a més pobles puguin entretenir 

i del seu espectacle puguin gaudir. 

 

Als col.leguts rabusents los hi dixe 

molta valentia, entusiasme i força de voluntat, 

perquè el poble del Prat estigui ben animat. 

 

Per les xafarderes municipals, que són moltes en general, 

los hi dixe més ocupació, (Prontos, Lectures, Diez minutos..) 

perquè amb les seves males llengües 

no facin més ofenses. 

 

Al poble sencer us dixe un caixer automàtic 

perquè no faci faltar anar al poble del costat 

quan us quedeu amb lo monedero escurat. 

 

Us dixe una xarxa elèctrica amb més potència, 



perquè sembla mentida que estant on esteu situats, 

los llums de butano hageu de tindre sempre preparats. 

 

Un preparador físic us dixe a tots los abonats al gimnàs 

perquè cada vegada que hi aneu 

més profit ne tregueu. 

Però això sí, la quota aumentarà. 

 

A la piscina dixe un socorriste fixe 

perquè no s’aufegui cap banyiste. 

 

Als del diari el Punt 

los envie a prendre pel cul. 

Però que s’han cregut!. 

Se reuneixen amb un col.legut 

però ni dugues línies han fotut. 

 

Ai, als dels col.legis que els ni puc dixar ¿? 

mira, anguany no los hi dixe res  

perquè tene coles nous i no es poden queixar. 

 

A la biblioteca dixe una ampliació d’horari 

perquè lo que hi ha ara no li va bé a cap usuari. 

Pocs que n’hi ha i no poden aprofitar. 

i els llibres se floreixen allà 

sense que ningú els pugui consultar. 

 

Als joves del poble los hi dixe més facilitats 

perquè quan se vulguin fer una casa 

no tinguin dificultats. 

 

Al poble del Prat dixe un avió particular 

perquè a Menorca puguin anar 

tots los que si vulguin apuntar 

i al poble no s’hagin de quedar. 



 

A aquell barbut que teniu per aquí dalt perdut 

li dixe un mapa i una escombra, 

un mapa perquè pugui marxar, 

i una escombra perquè no marxi sense abans netejar. 

 

A la canalla del poble los hi dixe més educació 

perquè es comportin millor 

i no molestin a la població. 

 

Com que durant la meva vida me vaig fotre molt amb les dones, 

ara les defensaré, perquè les van emprendre pel carrer, 

i elles no van ser ¡!! 

La calefacció sola no s’encèn. 

 

Als homes i dones que dilluns i dimarts 

us vau disfressar ja vau tindre un bon berenar. 

Així és que pareus de queixar 

que prou us vau atipar. 

 

Als 4 travestits que pel dia de les dones se van disfressar 

potser els haurieu de capar, 

perquè així més desapercebuts puguin passar. 

 

Als pobres irakians los hi dixe més ascupetes 

perquè es puguin defensar 

de l’atac nord-americà. 

 

Als gallegos los hi dixe més contenedors 

perquè puguin treure 

tot allò negre horrorós. 

 

Al poble en general  

us dixe una escola d’idiomes 

perquè al pas que aneu 



aviat serà internacional. 

Però aqueta no farà fallida. 

 

Als homes us dixe un dia oficial 

perquè aneu a fer més l’animal, 

però tranquils no prendreu mal, 

en temps de carnaval. 

 

Amb aquet poble també us dixe 

més enllumenat de Nadal 

perquè les que poseu semblen de corral. 

I no sou gens originals 

durant unes festes tan especials. 

 

Vull felicitar a l’equip de Pratdip 

pel super mega magnígfic partit 

de dilluns a la nit. 

I en especial al super porter. 

Oleeeee 

 

També us vull dixar un aparcament 

perquè no tingueu dificultat 

a l’hora de fer un estacionament. 

 

Al col.legut escalador 

li dixe unes cordes noves 

perquè pugui fer el cim del Canigó. 

 

Al col.legut Carnistoltes 

li dixe unes sabates amb tacons 

per a la seva nòvia puguer fer patons. 

 

Al col.legut xut li dixe un cotxe nou 

perquè pugui pujar a buscar al col.legut Carnistoltes 

i el porti a fer unes quantes voltes. 



 

Al col.legut de l’Hospitalet 

li dixe un curset de fer replans i crema hidratant, 

perquè no li surtin callos a les mans. 

 

Al col.legut que habita a Santa Marina 

li dixe una cabina, perquè pugui telefonar a la padrina 

per demanar-li la propina. 

 

Al col.legut president li dixe molt enteniment 

perquè no es fàcil d’aguantar 

aqueta gent tant impertinent 

que la donen a conèixer a tota la gent. 

 

Al col.legut rondinaire (ex-col.legut brides), ahora don perfecto, 

li dixe un esparadrap a la boca, 

perquè es pensa que ell mai s’equivoca. 

 

Al col.legut Asnart, li dixe més accent espanyol, 

perquè pugui cantar millor el cara al sol. 

 

A la col.leguta secretària li dixe un ordinador 

per a puguer escriure lo sermó millor. 

I no se li cansi el dit que té mig ferit. 

 

A la col.leguta queixona 

li dixe més sentit de l’humor 

perquè no es queixi sense raó. 

 

A tota la gent li dixe molta cendra 

perquè la puguin tirar 

i a la gent emprenyar. 

 

A la nova ministra de medi ambient 

li dixe un diccionari, perquè sàpigui una mica més del tema 



i no faci, com tots, lo pena. 

 

Al Fraga i a l’Asnart 

los hi dixe la jubilació perquè ja fa temps que fan pudor. 

Però espere que no cobrin cap pensió. 

 

Aquet any com que venen eleccions 

us dixe molta meditació 

i coneixement per a puguer fer una bona votació, 

i evitar cap tipus de depressió. 

 

Al vostre il.lustríssim president, 

lo Pujolet, li dixe un taburet perquè no sembli el papa barrufet. 

 

Al nou entrenador del barça,  

li dixe un ciri encès a Santa Marina 

perquè l’any que vé 

encara estigui orgullós de ser culé. 

 

Al Patronat de Santa marina 

li dixe una ofrena floral 

a dins de l’ermita 

perquè no es trenqui la tradició 

sense cap  mena de raó. 

I molt menys per imposició. 

 

Per la creu de Santa Marina li dixe una nova ubicació, 

perquè pel que es veu no li troben un bon racó. 

 

Al TGV li dixe una cuba de formigó 

per a puguer tapar los forats, 

que abans no van trobar. 

I li dixarie moltes més coses, perquè amb presses no  

es pot anar ni els diners malgastar. 

 



Al Bush li envie un petardo ben gros 

perquè sel foti pel cul i li arribi al moll de l’òs. 

I dixi d’emprenyar a la poblacio mundial. 

 

A l’Asnart li dixe un curset de castellà 

perquè tots los accents se i parin d’apegar. 

 

Al del tribunal constitucional 

li dixe un gel de bany 

perquè adeprengui a utilitzal i la ronya no li arribi al simal. 

 

A les tàpies hai dixat moltes fàbriques 

de mànigues d’armilla i colls de pantalons, 

perquè abans de feus il.lusions 

busqueu bé les informacions. 

 

Als del diari Egunkaria 

los hi dixe una nova seu perquè la seva veu 

se pugui sentir a tot arreu. 

 

I per acabar, 

a tota la gent del poble li dixe moltes ganes de ballar i xalar, 

i que a la festa dels col.leguts no hague de faltar. 

I que disfressats us puguem contemplar. 

 

Espere que l’any que vé 

em feu tornar a ressucitar i molta diversió us pugui donar. 

Però per enguany ja n’hi ha hagut bastant. 

Aneu tots a sopar i encabat a ballar. 

 

bona nit. 

Podeu passar a donar el pesem a les desconsolades viudes. 


