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Testament de Carnestoltes VI — Carnaval 1987

Estimats fills... de puta!

Any rere any, és necessari
que, una setmana d'hivern,
els diables fem vacances
i marxem tots de l'infern.

Que  Pere Botero es queixa,
rondina que no en té prou:
"Cada mes, calderes noves,
no ho suporta el meu trist sou".

Jo, malèfic Llucifer,
no puc apujar el jornal
perquè em fot tota la pasta
el tresor municipal.

I què en fan, d'aquests calés,
aquests lladres poca-soltes?
Ho donen tot a les putes
i, la resta, a Carnestoltes!

Tarragonins, us convido
a seguir aquest Carnaval,
al vici desenfrenat
i a l'orgia en general!

I oblideu les males bèsties
que, excusant-se en la virtut,
us volen tallar el plaer
de l'orgasme i del canut.

Seguiu al peu de la lletra
la diabòlica llei
i ara escolteu la lectura
del llegat del nostre rei.

Tarragona, 3 de març de 1987
«Jo, Carnestoltes Sisè,
descendent de Dionís,
us demano que tot l'any
continuï el bell encís

de la disbauxa total,
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de la gresca punyetera,
del cony sempre esbiaixat
i de la sana trempera.

No poseu mai cap obstacle
ni tingueu mai cap cabòria
si us conviden cada dia
a tocar amb els dits la glòria!

Vici, vici i més vici
sempre ha estat el meu lema.
Escolteu ara l'herència
que la cosa està que crema.

Deixo al batlle Recasens,
jutjat per fer de tirà
després que uns treballadors
pel morro va despatxar,

mil dosis de tolerància
perquè el poble surti il·lès
dels atacs de mala bava
que té cada dos per tres!

I, a més, li dono un consell:
que no sigui tan cabrit;
que es guardi la mala llet
per quan vagi a Madrid!

Que no sigui tan covard
i que tingui més pebrots:
que no s'amagui al balcó
quan d'aquí diguem versots!

Al candidat senyor Gomis,
senyor alcalde en temps de Franco,
i que fent-se un palauet
no s'ha quedat l'home manco,

deixo, per a les jaquetes,
molta naftalina pura,
que en aquesta alcaldia
no volem un caradura!

Vull deixar cintes i càmeres
a les teles catalanes:
que ens filmin el Carnaval
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encara que sense ganes.

Ni Sitges, ni Vilanova,
ni el de Reus, ni el de Solsona:
ara, el millor Carnaval,
és aquí, a Tarragona!

El millor perquè vosaltres,
marxosos tarragonins,
feu miracles dels pocs quartos
que us dan aquests pixapins!

Deixo a aquest cony de diari
de les comarques del sud
una mica de vergonya
perquè ens han fet tururut.

Ells ens deien que el fotrien
quasi tot en català,
però res, nasti de plàstic:
que se'n vagin a cagar!

Deixo als pobres capellans
un grapat de pel·lis porno
perquè es puguin tots distreure
i oblidar aquest "botxorno"

que els ha tocat viure ara.
Catòlics, quina gangrena
aquest basc carca de l'Opus
que Suquia s'anomena!

Deixo al Reagan carrincló,
rei dels míssils i la sida,
el desig de tot el món
que es jubili de seguida

i que ens deixi viure en pau,
que daríem el que fos
per no haver de suportar
aquest jaio fastigós!

Llego solidaritat
a tot aquest grup de gent
que són del Centre de Plàning
i que el cony d'Ajuntament,
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per si no hi ha prou atur,
vol deixar desenfeinats.
Però em queixo, feministes
—jo sempre dic veritats—,

perquè voleu igualtat,
a les males o a les bones,
i feu festes exclusives
reservades per a dones.

Podeu fer amb les vostres xones
el que us passi pels ovaris,
però no ens tracteu als homes
com si fóssim uns armaris!

Deixo al ruc del Ballesteros,
llepaculs insuportable,
gran esgarriamogudes
i el directe responsable

d'absurdes prohibicions,
la dimissió del càrrec,
perquè el poble n'està fart
del seu trist posat d'espàrrec,

de les seves amenaces,
de les seves fantasmades,
dels boicots i de les pors
que té sempre per xorrades!

Jo, Carnestoltes Sisè,
desitjo que el meu successor
no tingui tants entrebancs 
com tots els que he patit jo.

Llego al cony d'Ajuntament
d'aquesta nostra ciutat
tot el meu modest tresor
perquè sigui ben gastat.

Menys teques, socialistes,
menys vermut i menys ametlles,
i més quartos per a gresques,
concerts, fires i revetlles!

Visca la festa i fora la moral,
i quan tristament m'hagueu d'enterrar,
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us prego que seguiu la bacanal:
no pareu de cridar, ballar i cardar

fins arribar l'any que ve,
fins Carnestoltes Setè!»
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