
 
 

 

TESTAMENT DE SA MAJESTAT EL REI CARNESTOLTES 
 

 

Vinc a dur-vos un report  

i és una mala notícia. 

La vida és una injustícia: 

el rei de l'accídia és mort. 

 

Bones amigues i amics, 

la peresa vitalícia 

se li ha escapat entre els dits 

com a qui l'aigua acaricia. 

 

L'ha dinyat fa poca estona 

i conclou el seu mandat, 

molt em temo gent del Prat 

que heu de plegar la tumbona. 

 

S'ha acabat de fer el gandul 

i anar arrossegant els ous. 

Va, qu'us heu de guanyar els sous, 

demà tots a moure el cul! 

 

Ara ve quan afectat 

per la pèrdua del monarca 

us en llegeixo amb veu parca 

les últimes voluntats:   

 

(silenci incòmode) 

 

Bé, resulta bona gent 

que fidel a sa natura 

dropa, vagarra i indolent 

el rei, oh genio y figura, 

no ens ha deixat testament. 

 

I ara què collons fem? 

No s'ha posat ni mortalla 

a mi'xí'l rotllo se'm talla 

no es mereix que l'enterrem!    

 

(soroll general) 

 

Bueno vinga va seguim 

no posem el crit al cel, 

ja li coneixem el pèl 

i ell és mort, natros vivim. 

 

 

Com preveia la jugada 

d'un home tan desidiós 

l'he escrit jo pensant: no fos 

que ara em deixi en l'estacada. 

 

He collit el seu llegat 

durant aquests últims dies 

algunas cosas son mías 

que molt no és que hagi parlat: 

 

A l'alcalde li pertoca 

un gabinet assessor 

que li trobi successor: 

vinga Teje, que ja toca! 

 

Si és que ho dic i m'entrebanco 

39 anys governant, 

l'any que ve passes davant 

del mateix Fransisco Franco. 

 

A l'Artesà un arquitecte 

deixeu-me que els recomani, 

que ara mateix fa l'efecte 

d'un teatre subterrani. 

 

Al casal de la Llavor 

- que és un lloc on fan Sarsuela - 

com que hi fot un fred que pela 

els deixo calefacció. 

 

A la Justicia española 

una gran bola le doy, 

pa que adivinen sin trolas 

qui és M punto Rajoy. 

 

Per 'quell senyor convergent 

que ha marxat de romeria, 

un mòbil amb bateria: 

li queda el quatre per cent! 

 

Si d'esquerres et fas dir 

un mirall màgic et duc 

quan t'hi mires veus un ruc: 



més combatre i menys mugir! 

 

I a les dones del planeta 

els hi deixo un cony així   

perquè puguin construir 

la revolució violeta. 

 

Pels jutges controvertits 

que condemnen tants artistes 

una escape room sense pistes: 

ja voreu què divertit! 

 

Per 'quells que trauran les porres 

quan no s'han de fer servir... 

que em mengin això d'aquí!   

- 'quest no'l diguis, 'quest el borres -.   

 

Uns prismàtics agafeu 

pels fanàtics religiosos 

que mirin al cel joiosos, 

veuran com no hi ha ni déu. 

 

I, en resum, que em poso brau, 

un viatge en una nau 

espacial, sense retorn, 

pels feixistes d'aquest món. 

I als de la presó, la clau. 

 

Avui la mandra enterrem: 

a combatre sense nyerra 

la injustícia de la Terra, 

aquí acaba el testament. 

 

 


