BAN

Reunits a la República Populart de la Vila de Gràcia, en Assemblea General Extraordinària el Plenari del Consell dels Bulls i després d’un empat
cupaire a 1.515 vots que ja manda huevos, Nós, Rei Carnestoltes, amb l’autoritat que m’otorga el Poble Treballador Gracienc i sent que em passo
les assembles de peluts pels dallonses...

P

R

O

C

L

A

L’Estat d’Excepció Carnavalesc

Val a dir que com l’agent 71.126 ha fet mèrits
especials per ser odiós i el cert és que va molt de
En tant que duri aquest Estat d’Excepció, queda llest, se’l condemna junt amb l’antic comissari dels
terminalment prohibit no anar borratxo o flipat pel maderus, el poc il·lustrat Isglesias, a tocar i cantar al
carrer.
recentment expropiat per ús del poble Botafumeiro,
cançons revolucionàries enlloc del caralsol, com li
Queda abolida la monogàmia durant tot el temps agradava fer als setanta.
que regeixi el present Estat d’Excepció.

Queda igualment prohibit ballar amb el propi
parento o parenta, xati o jamelgo.
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Als de la Torna que ja comencen a ser uns puretes
de cuidadu: vale ja de bailoteos, salsa, futbol,
rocococodrom, calçotades i pinyols de colors, i a
veure si fem algu de profit, hòstia ja. Primer aviso.
Als de la Barraqueta que parin d’inventar-se entitats
que no queden acrònims i que al final tots sou lo
mateix, que no aneu ni Endavant ni Endarrera. No
hi ha qui s’aclareixi.
Als de la botiga de roba de segona mà de la
Travessera de Gràcia, uns tals de La Humana
o Bancaxprupiat, o algu aixins, que tinguin en
compte les talles grans que Nos Rei Carnestoltes en
vaig necessitat i lo nostro enyorat Albert Mugrons
des de lo més alt també en reclama... per si li dóna
per baixar.

Els vegetarians i altres nemics declarats de Sa
Majestat seran desterrats de la Vila si no abjuren dels
seus errors, tot i consumint botifarres d’ou davant
d’algun membre acreditat del Seguici Reial.
Despossesió del poder usurpat dels molt
il·legitims ocupants de la Plaça de la Vila

Sobre el futur de la Vila més bonica de les que es
fan i es desfan

Es decreta la cerca i captura del molt sinvergüensa
desertor de la Vila, Raimundo Old Vineyard, perquè
comparegui a la Plaça del Poble, plena de cap a
peus, per ser populartment jutjat, sota les greus
acusacions d’alta traïdoria a la causa gracienca, ser
un xerrameques inaguantable i, en definitiva, ser un
xulo-piscines.
Advertim el proper sinvergüensa, Eloi Lalia, que ni Sobre les suposades entitats i patums de la Vila
se li passi pel cap seguir pel mateix camí: el Poble
Gracienc és i serà immisericordiós davant dels Senyories dels Lluïsos il·lusos de Gràcia: fer permutes
traïdors i trepes.
de sòl a l’estil sicilià amb els Deustche Bank perquè
hi hagi més hotels i més guiris a la Vila és declarat
A l’ex alcaldessa Maite Fan2, pel seu geni curt un delicte de lesa gracianitat: per expiar llurs pecats,
i l’aversió que sent a la llibertat d’expressió, se la se celebraran misses atees i orgies popularts al nou
condemna a subjectar una pancarta feminista durant teiatru perquè aquests dropos tornin a la recta via.
la propera final que jugui el club insignia de la nostra
Vila, el mai prou gloriós Club Esportiu Europa, per Als nostres ara menys estimats per re-patrocinats
escarni i gaudi dels graciencs.
pel desnonador BBVA, Castellers de la Vila de Gràcia,
Al nostre apreciat Josep Maria Ryanair, que com
aquell Sir Humprey del Sí, Ministre vola de càrrec
en càrrec sense deixar-ne cap, se li prohibirà
taxativament gaudir del seu habitual bronzejat
calendualar així com serà destinat a les brigadas de
neteja de la Plaça del Raspall per Festa Major.
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se’ls condemna dementres duri el nostre mandat, a
cedir lo seu local i que aquest se converteixi en una
discoteca pública i no privada com ha estat essent
fins ara. Compartir és viure (i riure). I si voleu jarana
i jaroteo i pits amunt, us okupeu un local com els
demés jóvens.

S’instauraran punts de control a les principals rutes
d’entrada de la Vila. Només aquells qui tinguin
passaport podran accedir-hi. Queda terminantment
prohibida l’entrada de guiris i de barcelonins sense
permís, especialment aquells provinents d’aquell
puestu malanomenat Sants que com tothom sap no
és un barri, és una estació.
Es crida a l’Escamot Francesc Derch a reprendre
la seva activitats. S’integraran a la seva disciplina
en forma de milícies populars les colles de Sant
Mameluc i carrers de Festa Major. Aquelles persones
que per la seva trajectòria podrien ser sospitoses
de desafectes, seran degudament reeducades per
l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia.
A l’espera del que facin la resta de repúbliques
integrants dels Països Catalans, la Gloriosa Vila
Populart de Gràcia surt de l’euro: Merkel raus. La
nova moneda es dirà Medir i les monedes tindran els
motius de la Virtut, el Sol i el Canó. En comptes de
patró or s’emprarà el patró carajillu.
BENEDICCIÓ OBRE’T I TANCA’T

A montsenyor Estruç se li encarregarà amoblar
A les forces d’ocupació barcelonines (guri-guris, lo conisitori de la Plaça de la Vila dementres duri Doneu-vos les mans (feu manetes)
cipals o urbanus)
lo nostre mandat com la desapareguda i enyorada Beneït sigui el mam i beneïda sigui la carn!
Casita Blanca. I ke així sia fet.
Es commina per enèssima vegada al deshonorable
Elevem ben amunt els nostres … (a completar per
cos que ens retorni les caixes de cava furtades al A les entitats alternatives que en el fons són lo la lectora o el lector)
poble treballador gracienc l’any 1984 i els bans de mateix
Que l’esperit de Carnaval sigui sempre amb
1995. Ni oblit, ni perdó.
vosaltres.
A veure quan los jóvens reclameu un Casal vostru
A l’antic xèriff, agent 12.275, i al seu avantatjat de veritat i no us deixeu entabanar per la porqueria Podeu anar-vos-en a fer punyetes!
alumne, , se’ls condemna a l’entrega de tot lo dit que us han fet allà a la Fontana. El CJB mai no serà MAMEM!
en el punt anterior als nous ocupants de l’antiga ni amic ni aliat: canya als invasors.
I si s’escau...
comissaria, ara Casal Popular 3 Lliris, els quals els
rescabalaran als seus legítims propietaris.

EN COMÚ POTEM!
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