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Bon
paperASS!

Enguany, a la cavalcada de Reis, es van 
repartir més caramels que mai. Es recorda 
als nens que no agafin caramels de 
desconeguts i menys si van amb camell. 

El prEsidEnt de Festa Major diu: Aquest 
any la bandera sortirà de París, perquè 
m’enyoro. Total, només serà una mica més 
llarga que l’any passat. 

El 50è anivErsari del Festival de 
Cinema es celebrarà del 20 al 28 d’agost 
per evitar pluges. Es farà coincidir la 
zombiewalk amb la Processó per fer un 
pique entre mòmies i zombies. 

la palmEra Torta entra en concurs de 
creditors al no poder fer front a les despeses 
derivades dels pots amb trossets de palmera 
que tenen a tonelades. Oriol Cunyàs, després 
d’una entrevista de 14 hores a la ràdio, 
destaca: “Si ho sé, em quedo a Manresa”. 

El Banc de Sabadell opta per posar caixeres 
catxondes per fer més suportables les dues 
hores d’espera de mitjana que tenen. 

El rEtiro declina l’opció de fer els pastorets 
a casa seva perquè els crits del director 
irritaven als veïns del carrer Àngel Vidal. 

El nou vicEprEsidEnt de l’agrupa 
espera amb candeletes la primera reunió 
amb la presidenta: “Sempre me l’he mirat 
amb bons ulls”.  

guinEss World Record anuncia que s’ha 
batut el rècord mundial de selfies inútils pel 
grup de noies runners sitgetanes. 

El prEstigiós fotògraf Cebes Ximenez 
Mira’l vent, vol donar les gràcies per 80à 
vegada a Catalunya digital per compartir la 
seva foto. 

 لباقم نينثا دحاو اتيرغرام ىلع لوصحلاو لاعت
 Associació de comerciants .ةيجذومن ازتيبلاو
del carrer dos de maig. 

l’arpo (Associació de Rates del Pont dels 
Ocells) convoca una mani en contra del 
procés participatiu de la neteja del poble 
promogut per l’alcalde Miquel Fongs. 

El picajous passa a ser patrimoni 
immaterial de la humanitat per la gran 
qualitat de les tapes dels dos bars que 
encara hi participen. 

Els okupEs de montgavina reclamen que 
els hi omplin la piscina. 

l’associació de veïns de la platja Sant 
Sebastià demana que cada sitgetà aporti el 
seu granet de sorra. 

la oms declara que la mala hòstia 
acumulada pot afectar als pactes electorals. 

l’agrupació vol agrair al Pastissot de 
l’Àvia la seva indisposició per l’actuació 
de dijous gras. Es recorda que al mateix 
moment el seu germà bessó estarà tocant 
el piano a la cava. 

FinalmEnt l’Ajuntament anuncia amb 
grans proclames i festes, que la biblioteca 
Santiago Rusiñol obrirà les seves portes el 
proper 10 de març del 2035, quan es preveu 
que la interventora es jubili. 

BREUS
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Aquest any com a gran novetat del nostre 
estimat Carnaval, s’ha decidit canviar el re-
corregut de la Rua. Podem avançar en pri-
mícia, segons fonts fidedignes provinents 
de la comissió encarregada de l’organit-
zació de la festa, presidida pel molt hono-
rable president(jo ho treuria) Carles Sense 
Tita, que el seguici de Sa Majestat passarà 
pels llocs de màxim interès del poble.

Així doncs el recorregut quedarà de la 
següent manera:

A dos quarts de quatre de la tarda, 
Sa Majestat Carnestoltes i totes les co-
lles participants es citaran al carrer de 
l’Estalvi, concretament a casa d’en Cisco 
Nosequemés, des d’aquest idíl·lic indret, 
Sa Majestat Carnestoltes ens obsequiarà 
amb unes paraules d’ànims i esperança 
per un món millor i que ens ajudaran a en-
carar la rua amb il·lusió des del balcó del 
Cisco, que prèviament ens haurà muntat 
un espectacular pica-pica compost per 
100 bosses de crispetes cedides pel gran 
Bazar de la Carretera de les Costes i 14 
ampolles de Cava Talino gentilesa del pa-
qui del carrer Sant Francesc.

El recorregut continuarà passant pel 
Camí de la Fita i girarà pel Camí Capellans 
fins a la rotonda del txotxo de la Parés, on 

la televisió estarà situada davant de l’antic 
Tower Morey. 

Un cop feta la volta a la rotonda, el se-
guici de Sa Majestat anirà fins al Passeig 
(de) Vilafranca passant pels ja mítics Xino 
de Can Perico I i Xino de Can Perico II. 
Estem a l’espera de poder veure obert el 
nou negoci de la cadena Ciclos Grinyola, 
un establiment on podrem comprar el so-
mier pel llit de l’any vinent mentre comp-
tem les plomes que va perdent la reina.

Tot seguit enfilarà cap avall per la sem-
pre concorreguda Avinguda Sofia, on a 
part del vent típic d’aquestes èpoques els 
balls podran lluir-se amb les seves coreo-
grafies que porten assajant des del març 
del 2016, tot i que cada any són les ma-
teixes.

Un cop arribat al Passeig de la Ribera, 
com fotrà una rasca que t’hi cagues, la 
rua anirà pel passeig de sorra fins arribar 
a  l’alçada del Carrer Dos de Maig on els 
carrossaires faran gala de la seva xuleria 
i fortalesa i baixaran les carrosses a pols 
per poder passar pel carrer més famós de 
la marxa sitgetana.

Un cop allà, els marxosos bars d’a-
quest lluït carrer ens obsequiaran amb un 
sel.lecció dels seus productes. De mo-

ment tenim confirmats 5 badulaques, 8 
paquis, 3 xinos i un basc autèntic. A falta 
de confirmar la col.laboració de la resta 
de bars. Tot i això, els cossos de segure-
tat conjuntament amb les autoritats sani-
tàries, adverteixen als participants que la 
ingesta de productes d’aquest carrer serà 
sota la seva responsabilitat.

Per acabar, la rua tornarà pel carrer 
Europa i així podrà passar un altre cop 
pel Passeig de Vilanova, on segurament 
el públic encara estarà pendent de que 
tornin a passar totes les carrosses i així 
poder veure el gran i meravellós especta-
cle, i poder copsar algun detall que se’ls 
hagués escapat la primera vegada, com 
alguna noia sense daskins o veure si el 
rasurat del pit dels nois és de veres o una 
samarreta de color carn.

Es recomana al públic assistent que es 
portin mantes, bosses d’aigua calenta i 
tuppers amb menjar de la iaia perquè l’es-
pera no sigui tant farregosa. Recordem 
que hi haurà personal autoritzat i identi-
ficat com a voluntaris repartint té de shin 
shan gentilesa del nostre estimat xino del 
carrer de la ràdio, que té mala llet però és 
bona gent.

Visca tot!
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Encetem el cicle d’entrevistes del nostre 
anuari amb la reina d’enguany, la Nacha 
Esmeralda, que ha estat escollida entre 
les més de 2 participants al concurs de 
Reina per un dia.

Bon dia Esmeralda, o bona nit per la 
Maite Sarram a l’Era..., què la va motivar 
a presentar-se al concurs d’enguany?
Aprofitant un viatge a Tailàndia, que em va 
muntar la meva amiga  Lahor Monada, i just 
en l’instant que l’anestèsia de l’operació per 
despendre’m d’aquella cosa que no volia 
veure mai més m’estava fent efecte, vaig 
pensar que la millor manera per anunciar la 
meva nova condició als meus convilatants 
seria representar el paper de la meva vida, o 
sigui la Reina del Carnaval de Sitges 2017.
Li va costar molt guanyar el tant com-
petit certamen?
Sincerament, vaig tenir prou amb ensen-
yar el parell de pits nous de trinca que em 
van posar els amics del taller del Subu-
rense i que no es belluguen si no premo el 
botó que tinc a l’entrecuix.
Què destacaria de les altres participants?
Una tenia dos bigotis, un on toca i un on 
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no toca, i l’altra no es va presentar perquè 
hi havia la inauguració de l’exposició del 
Ramon Cases amb cava i canapès gratis.
Així doncs, la seva victòria va ser per 
descart?
Bé, diguem que això ho diu vostè, perquè 
jo em vaig posar les genolleres i vaig fer 
suar de valent. 
Deixem estar els detalls escabrosos 
i seriosament, digui’m vostè si pensa 
que per deixar enrere la societat mar-
cadament masclista en que vivim, la 
reina no hauria d’existir com a tal?
La fricandela amb tàrtara i les patates 
amb brava, si us plau.
Ens podria donar alguna pista de la 
temàtica d’aquest any?
Jo vull continuar amb el màxim secret so-

bre aquest aspecte, però li puc avançar 
que anirem de fantasia al·legòrica d’un 
animal d’on es treu el pernil i no li puc dir 
res més, perquè ho desvetllaria tot. 
Pensa que la reina hauria d’enca-
pçalar algun any la rua del Carnaval?
Crec que sí, però en el meu cas millor que 
vagi darrera, ja que encara no he acabat 
la meva reestructuració de glutis.
Per acabar, quin missatge enviarà a tots 
els SItgetans perquè gaudeixin com 
Déu mana del Carnaval d’enguany?
Que deixin enrere els seus perjudicis i que 
facin botellón que es molt més econòmic 
que anar de bars.
 
I fins aquí la nostra entrevista, us desitgem 
un molt bon Carnaval 2016.

La parella més mediàtica de la política Sit-
getana no ha volgut perdre’s l’oportunitat 
d’apuntar-se a les novetats presentades per 
la colla organitzadora del Carnestoltes i vo-
len fer la segona part del seu aclamat vídeo 
èxit del Youtube “sopant junts per carnaval”.

El curtmetratge s’enregistrarà en un 
menjador ranci i passat de moda, on la pa-
rella nouhoritzonista, mantindrà un diàleg 
trist i sense ritme, així com ells, on exposa-
ran totes les diferències del poble, donant 
a entendre que ells ho farien millor, pobres 
somiatruites…

En aquesta ocasió, en comptes d’ana-
litzar la vida del poble a través de magnífi-
ques metàfores amb juguets pels nens, ju-
garan amb el seu doble sentit i ironia, amb 
conceptes del nostre Carnaval, com són el 
merengue, els mantons, els caramels i la 
xatonada amb rave.

Amb aquesta segona entrega esperen 
arribar a les 1000 visites en dos dies, su-
perant-se a sí mateixos. També esperen 
que almenys dues visites no siguin per 
enfotresse’n d’ells.

Teniu aquí l’enllaç en primícia del vídeo:

No us perdeu el “making off” de l’en-
registrament, al minut 54:34 es desvetlla 
l’increïble truc de màgia en la felicitació de 
nadal 2016, on una caixeta de fusta s’obre 

sola, deixant entreveure un tros de gespa 
sense deixar de veure el fil de pescar brillant 
que l’obre. Quins mestres de l’ocultisme...

Les autoritats sanitàries recomanen la 
visualització del vídeo un cop a la setmana, 
per curar els atacs de vergonya aliena amb 
teràpia de xoc. Per molt fotut que estiguis, 
sempre hi haurà algú pitjor.

Per Fúria Escalopa

Per Joan Jojocells
Per Ten Shin Shant i Terrasha
Editor de l’anuari
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de dijous gras. Es recorda que al mateix 
moment el seu germà bessó estarà tocant 
el piano a la cava. 

FinalmEnt l’Ajuntament anuncia amb 
grans proclames i festes, que la biblioteca 
Santiago Rusiñol obrirà les seves portes el 
proper 10 de març del 2035, quan es preveu 
que la interventora es jubili. 

BREUS

PESAT I
PRESENT
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Per Ales Refet


