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LA CURSA DE LLITS D’ENGUANY tindrà el 
recorregut més llarg de la història, sortirà 
del carrer del poeta Pompeu Duran i aca-
barà al carrer del Marranet. També passarà 
pel carrer de l’escriptor Paco Lanau on hi 
haurà un únic obstacle custodiat per un 
equip de seguretat format per tres porta-
dors del Drac, pròxims a la entitat de dalt.

LA PLOMA SERÀ molt present a l’arribo. 

NO-KLIA DECLARA que no calia treure 
l’alcohol a les rues.

LA RECENT CREADA COLLA HUERTOS, 
decideix no participar en l’organització del 
Carnestoltes de les colles del retiro per 
aprofi tar que No-Klia no surt i així tenir el 
protagonisme que tant es mereixen. 

LA COMISSIÓ DE REIS decideix ajuntar-se 
amb la Comissió de Carnaval per aprofi tar 
els camells.

FONT DEL PORRÀS, FARLARÓN, PILA-
DRAU I RAYABONA es disputen el patroci-
ni de la rua d’enguany

LA COMISSIÓ DEL CARNAVAL DEL 2022, 
pren possessió del càrrec el 10 de març, 
un cop passat el Dimecres de Cendra, per 
tenir un any per endavant.

EL CARNESTOLTES D’ALIGUINHOS ame-
naça en tornar a sortir sense paper pinotxo 
daurat enganxat a la cara ni l’alegria que 
passa. 

MARQUINHOS BROWN PRESENTA una 
sèrie de llibres composta per 85 fascicles 
titulats: “Arribo i fragata, una història d’amor 
infi nita”. Com a primícia hem pogut saber 
que el pròleg l’ha escrit el nen del Corpus.

LA COLLA LLANTO’S, en protesta pel trist 
recorregut, ha decidit no ensenyar els 
genitals.

EL CLUB NATACIÓ enguany sortirà amb 
un tratge de millor qualitat donat que han 
pogut aconseguir el patrocini de Biomanan.

VIST L’EIXARREÏT RECORREGUT d’aquest 
any, l’ex-carnestoltes Soso es presenta 
voluntari per tornar a fer el personatge.En 
declaracions a la Gallofa diu: “Aquest any 
ho petaré”.

SERGIO RAMIRES SUMERS, EDUARDO 
JAVIER HUETE I GIOVANI VANGRONKORM
preparen per Dimecres de Cendra una 
espectacular performance de la Sardina de 
Sant Bartomeu.

L’ANY QUE VE EL DRAC sortirà pintat de 
blanc amb taquetes negres per celebrar el 
seu 101 aniversari.

ELS GEGANTS DE LA VILA fan 125 anys. 
Els fundadors de la colla que encara estan 
en actiu hi seran presents.

L’ANTIC MERCAT MUNICIPAL es conver-
tirà en un menjador social pels treballadors 
de l’ajuntament. 
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Es busca grup d’animació per tal 
d’amenitzar les llargues hores 
d’espera entre el fi nal de la rua i 
l’obertura de l’envelat. Raó: XisPun.

S’ofereix Carnestoltes. Bona presèn-
cia, do de paraula, ben pentinat i 
càtering inclòs. Raó: Pablo Vengue 
Matas.

Es busca un CuttyCola en got de 
tubo. Raó Davide Vinyet.

Wanted. Es busca l’inventor del 
recorregut de la rua d’enguany, viu 
o mort.

Es busca casa gran i si pot ser dels 
americanus, perquè una marca mun-
dial amb fundador sitgetà hi posi el 
seu museu i en faci bandera arreu 
del món. Raó: Família Bacardí.

Es lloga xiringuito de platja. Raó: 
Aurora Kar’n’bonell.

Es torna a buscar un altre familiar 
per ocupar un altre càrrec de con-
fi ança. Raó: Xamier Salmarron

Es busca algú animat perquè es posi 
al passeig a fer de bulto durant les 
rues darrere la càmera. Raó: El nen 
del ràdio Sitges.
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Torneu a casa per Carnaval!!! Torneu al 
Palau, a casa vostra, a gaudir de les activi-
tats que des de la junta hem preparat amb 
molta il·lusió, amb tot el respecte i l’estima 
que us mereixeu les sòcies i socis. N’hi ha 
per totes les edats perquè l’Agrupa és una 
entitat familiar i plural que té l’objectiu de 

Enguany hem acreditat als nostres ‘gei-
ters’ en pràctiques @AlpConceptesCar-
navalitzats i @EsLotDeSaIllaMitjana a la 
presentació del cartell de Carnaval 2022 
i ens envien aquest execrable reportatge.

Una esfera esquarterada!!!!
Quin art i quina destresa!!
Crèiem que l’havia pintada 
El marit de l’alcaldessa 

Espectacular mamotreku (*), aquesta 
deconstrucció de la mamella que va 
fer companyia a la Rigoberta Bandini al 
Benidorm Fest. De ben segur marcarà 
un abans i un després als dissenys de 
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EL CARTELLSALUT!

ENTREVISTES AL MÉS ENLLÀ
La nostra corresponsal del més enllà ha pogut fer una entrevista pòstuma a alguns 

de Ses Majestats Carnestoltes i Reines que habiten pel Palau
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conservar i difondre la cultura sitgetana en 
les seves diverses vessants:

• gastronòmica amb un bon xató per 
encetar aquesta esbojarrada setmana 
de carnaval.

• enològica en un sentit ampli que abar-
ca des de la cervesa fins la malvasia, 
passant pel vi i el cava.

• musical, a l’espectacle, les coreogra-

fies, els balls...
• etnològica en les xerrades i trobades.
• plàstica en els vestuaris, màscares i 

guarniments de tota mena.
• fotogràfica en els testimonis de cada 

càmera.

En definitiva, ens ho passem bé creant cul-
tura i compartint-la amb tothom.  Si torneu 
al Palau per carnaval ho gaudirem plegats.

l’enganyifa anomenada Tapa a Tapa on els 
restauradors ens escuren les butxaques, 
de moment, dos cops l’any.

Acte senzill que va acabar amb la dansa del 
foc (fred), on es van veure una alcaldessa 
amb més  energia que un aizkolari, unes 
presidentes rivalitzant per qui bellugava més 
ràpid el maluc, el regidor més sexy segons 
Telefot evidenciant que ja no és un ‘iogurin’, 
i la resta donant-ho tot, el que sabien. 

Quant pagaríem per veure repetida la 
coreografia dalt d’una plataforma!!! però 
ens temem que el que haurem de pagar 
tots els sitgetans serà el lloguer de la 
carpa del Retiro.  Anem errats?

Això sí, després de l’experiència amb les 

carpes al jardí i a la Plana, els del casinet 
de baix podran fer algun caleró gestionant 
els festivals de Nadal i la trobada de 
patchwork.

I amb l’adrenalina a tope, l’Anna Sitja ens 
convida cap al jardí per escoltar l’estrena 
de la cançó de la Reina: CARNAVALERA.  
Una peça musical que no sabem perquè, 
ens porta algun record. A vosaltres no?.

Sense res més a destacar, enviem aquest 
reportatge des d’un iglú plantat a l’antic 
camp de rugby, tot guardant lloc per poder 
tenir una visió privilegiada de la cursa de llits.

(*): Mot que fa referència a un artefacte 
inexistent. L’utilitza la colla de diables per 
rimar versos amb l’eco.
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1. Sens dubte: Señoras bien, señoras fetén! Ha ha ha ha ha ha
2. Disbauxa i el subidón del primer dia quan fa cosetorres a la panxa! 3. He tingut una mica de tot.... menys de paperets! Ara mateix diría que més fardo... però és que remenar també em va molt.... no se què dir-te! 

4. Soc molt de pasitos i en acabar la nit.... impro mambo!
5. És millor sent pitjor! És millor en la pringada i en la gran merderada que es fot amb tants carmels! Marranus! 

1. I Will Survive, com a bon Paperet!
2. Són sensacions molt diferents, 

en una sensació de salt al buit. 
En l’extermini vas a tope i saps 
que això s’acaba!!!!

3. Tot, tot és Carnaval i és possible 
que a cada edat et vagi millor 
una cosa. Jo ara soc més de 
fardo.

4. Freestyle a tope.
5. No sabia que a Vilanova feien 

Carnaval, m’hauré d’informar 
més.

1. C’est Formidable. Em recorda a l’Avi, al Carrusel i a ma Mare. Icònic és poc.2. El principi de la Disbauxa i el Cap de la Vila a l’Extermini.3. Plomes i purpurina sempre!4. Freestyle de pasito! Qui “tingui tablas” d’artista sabrà del que parlo.
5. En res. El nostre és el millor! 

1. Danza kuduro.

2. Extermini.
3. Plomes.
4. Pasito.
5. En qué tant grans 

com petits poden 

sortir junts a la 

mateixa rua. 
I la guerra de 
caramels, sembla 

el moment més 

divertit del seu 

carnaval.

1. Què és aquesta pregunta? El ‘Ja 

és Carnaval!’. La puc cantar a la 

xatonada? Sinó… per caramelles?

2. Si em van canviant l’hora, cap. 

Dissabte de Fardo!

3. Que no falti de res i que cadascú faci 

el que li roti. A mi em va tot.

4. Què tal un pasito fent un bon 

freestyle?

5. El que més m’agrada del Carnaval 

de Vilanova són les rues, el dissabte 

del Fardo i la xatonada a El Retiro.

1. El Disco Samba: Sasuera 
sasuera…

2. L’Extermini, acabant al Cap de la 
Vila.

3. Fardo (de categoria).
4. Freestyle (de categoria també, ja que 

hi som).
5. En el millor, l’inconfusible: el Moixó 

Foguer!

1. Sitges Carnaval.
2. Extermini.
3. Fardo.
4. Freestyle.
5. En el “pique” satíric 

entre entitats.

S. I. M., J.Mª 
Del Corral de 
Can Fietes 
Carnestoltes I

(1990)

1. Turuta i Sitges 

Carnaval.
2. Cada una té el seu qué. 

Ambdues.
3. Fardo i paperets.

4. Freestyle.
5. Vilanova?? Carnaval??

Carnestoltes Vicky 
La Grenyuda

(2001)

1. El “TURUTA” l’himne per 

excel·lència de tota la 

comarca del Garraf.

2. Les dues rues són brutals i el 

dissabte del fardo també.

3. Fardo teatrero per  jugar amb 

la gent.
4. Que cada Colla faci el que 

vulgui.
5. Perdona..? Ni millor ni pitjor, 

cada terra té el seu Carnaval.

LES PREGUNTES
1. El teu himne carnavaler per 

excel·lència?

2. Disbauxa o extermini?

3. Plomes, fardo o Paperets?

4. “Pasito” o freestyle?

5. En què creus que és millor el 
Carnaval de Vilanova?

“La Fanstasma Resident, Palau del Rei 
Moro, La Gallofa… perquè al Canal Blau 
no em van agafar”


