
Testament de Carnestoltes 2013 

Benvinguts i benvingudes vilatans i vilatanes de la Vila Grana!! 

Se us saluda cordialment a tots els aquí presents. 

Ja que esteu tots molt contents estigueu atents i apunt per escoltar, que el 

discurs començarà! 

Vaig anar a la cova i a la Guiomar no vaig trobar, ja que el bar havia 

traspassat, però ara hi vaig tornar a anar i d’amos havien tornat a canviar, així 

que a l’Andreu m’hi vaig trobar! 

L'Adriana el Va de Vi ha deixat, i al Passadís s’ha instal·lat, i ara la Diana al Va 

de Vi s’ha posat i en la Barranquilla l’ha transformat! 

Així que amb aquest merder hauríeu de fer un diari setmanal ja que amb això 

dels bars us veig ben animats! 

També m’han explicat que una dona es va perdre pel bosc, i els bombers la 

van haver de rescatar, així que us deixo el meu GPS perquè a casa pugui 

tornar! 

M'han informat de que un Club esportiu s'ha format, així que els hi deixo el 

meu gimnàs privat perquè en bona forma es puguin posar, i amb la nova 

activitat de running l’any que be tots cap a les Olimpíades!! 

Volia anar a la perruqueria del Carrer Sant Antoni però ja l'han tancat, una 

visita de metge ha semblat! Potser el local que ha quedat buit serveix per 

quatre atrapats, que busquen lloc per escalar quan fa fred, i que els hi surti 

baratet... 

Ai Adelard.. no t’ho va explicar el Benvingut que a vegades recte no s’hi ha 

d’anar? Et deixo el meu radar de corbes perquè no et torni a passar! 

He vist que el Capdevila un cotxe nou s'ha comprat, li regalo el meu pàrquing, 

no sigui cas que li “manguin”! 



A la Modesta he de felicitar, ja que a 100 anys ha arribat, per molts anys!! Un 

consell, segueix així i dóna força guerra al jovent! 

Alícia he vist que t'has animat i classes de francès has començat, et deixo els 

meus 10 fills que ara volen estudiar, això de ser ninis els ha avorrit! 

El Prades Cor ha triomfat, i fins a Montserrat han arribat, per això us he 

recomanat al meu amic representant que al Liceu us portarà perquè pugueu 

cantar! Vau fer el segon concert de Sant Esteve i l'església vau fer tremolar, us 

deixo el meu auditori per quan vulgueu assajar. 

He vist que l'Associació de dones un llibre de cuina ha tret, a veure si 

l’ampliem que de ben segur moltes receptes guardeu! 

He vist que a Prades ja hi ha una nova moda, la de les gàbies a tot hora! Així 

que us en deixo dues de lleons per a que feu innovacions! 

M'han dit que als Jubilats una loteria els hi va desaparèixer. Ai quin merder si 

hagués tocat!!! 

He passejat per les vinyes i un nou encarregat m‘hi he trobat, què passa? Algú 

m’ho pot explicar? 

A la discoteca del Joves a l’estiu vaig anar però al final els grans ho van 

enredar, us deixo la meva empresa de seguretat i un ring per si de cas!!. 

A les nits a Prades es veu que feu jornada de portes obertes, i els lladres les 

botes s’han posat! A veure si haurem de posar un altre vigilant o un gos 

guardià perquè els pugui atrapar!! 

Ara li toca a l'Ajuntament, prepareu-vos perquè dissabte amb aquelles 

mosses que ballaven al meu costat a l'escenari, ben calent em vaig posar, sort 

que les meves viudes no hi eren sinó m'haguessin estovat de valent!! 

Us deixo un canó de neu per que estreneu la tiradora de sal i la pala de treure 

neu, ja que enguany només neva als Pirineus. 



Us deixo uns adornos de nadal per l'any que bé! Que això dels reciclatge no 

ha anat gaire bé... 

També he vist que el camí natural ja esta acabat, així que us deixo un carro i 

una mula per que passegeu els de ciutat. 

He vist el nou pàrquing de motos, ara falta el de cotxes, i per quan acabeu us 

he deixat el meu tren de joguina, perquè aneu pensant per on pot passar la 

via! 

Us envio un sac de ciment per la Abadia, perquè l’arregleu amb esment, i un 

pòdium pel ball, ja que dos gogós hi havia per Cap d’Any! A més a més 

hauríeu de llogar a alguns paletes perquè la plaça pugueu arreglar, ja que 

torna a tremolar! 

Sé que l'Onze de Setembre vàreu anar a Barcelona per la nostra pàtria, us 

guardo un lloc a primera fila per la pròxima trobada proclamar la nostra 

llibertat! 

També vaig veure les dues estelades, la del campanar i la de les Espurrides! 

però en Rajoy va passar i les va destrossar... així que us en deixo dues 

d'esperança que ningú podrà xafar! 

Per últim us demano que tingueu moltes ganes de caminar tots junts a la vora 

de la nostra senyera fent un bon ús de la nostra llengua per obrir-nos camí 

cap a la llibertat!! 

Per acabar el meu discurs anual... a tota la gent del poble els hi deixo un 

sobret ja que últimament s’ha posat de moda de valent, sinó pregunteu als 

del PP! 

Xics i xiques, ximplets i ximpletes de la Vila Grana, això ja s'ha acaba, espero 

que l'any que bé em feu tornar a ressuscitar per començar la festa, molta 

diversió i xerinola us pugui donar!! 

VISCA CATALUNYA LLIURE!!!!  


