
ES BUSCA

COMISSIÓ

No cal experiència ni bona presència, 
imprescindible “amor al arte”.
Per molts anys, forta abraçada.
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FURIA ESCARPIA MARXA de la comissió de 
Carnaval perquè als sopars de les entitats 
no hi haurà La Casera.

EL REGIDOR DE FESTES CREA la rua pels 
anglesos que es farà Sunday i Tuesday i 
la dels espanyols que sortiran Domingo i 
Martes.

CARMETA DELMIRALL JUSTIFICA l’em-
pobriment de l’Ajuntament amb la pujada 
desorbitada dels menús diaris.

MÓNICA DELNARDO S’INSTAL·LA a viure 
al saló de plens a l’espera que li expliquin 
com s’han gastat el romanent de l’ajunta-
ment. Tot sembla indicar que començarà 
una vaga de fam on només podrà ingerir 
Donettes nevadets.

LA PRESIDENTA DE L’ABPS, es canvia 
el cognom per anar concloent el procés 
de transformació a Sitgetana de soca-rel. 
Vinyet Stämpfl i, en declaracions a aquest 
anuari, diu que se sent molt còmoda amb 
aquest canvi.

MARTA CASPER AD, PINTA que serà la 
nova presidenta de la comissió de Festa 
Major. Per anar escalfant el tema, s’ha 
comprat un gos.

ENGUANY, A LA CAVALCADA DE REIS, els 
nens van haver de deixar de pujar a la falda 
del Rei ros per fer-se la foto. Segons diver-
sos testimonis, sa majestat trigava tant a 
preguntar en tres idiomes si s’havien portat 
bé, que se li adormien les cames.

EL CONDE JUSTO, ENCARREGAT d’amenit-
zar els carrers del poble amb interminables 
nadales en època nadalenca, amenaça en 
posar la nadala de Fets per Sitges en bucle 
si l’any que ve no li paguen el que demana.

LAURA MACETAJOS PREN el relleu d’Òscar 
Ortitis com a membre més veterana de la 
junta de l’ ABPS. Recordem que el senyor 
Ortitis va suplantar al senyor Eduard Escoltís 
el qual havia rellevat a la senyoreta Pepis, 
per exercir aquest càrrec tan estimat.

ALBA HAHA S’ENCADENA al fons del mar 
amb les ampolles de Blanc Subur fi ns que la 
triïn com a cap de llista de Guanyem.

LA FUTURA PRESIDENTA de l’ABPS, la qual 
encara no podem desvelar el nom, estudia 
canviar el nom de la històrica entitat per: 
BAPS (Balladores Agrupades Populistes 
Sitgetanes)

EL RETIRO DONA UN COP d’efecte en les 
obres del cinema i convertirà la sala en un 
pàrquing. El president de l’entitat, Francis-
co Nuñes, ens ha traslladat les primeres 
declaracions: “Mira pixa, ej que ahora eztoy 
jarto de rebujito y no me da la cabessa pa 
contestar. Llámame mañana despué de la 
siesta quillo.”

EL GREMI D’HOSTALERIA de Sitges vol 
tornar a fer La taula més llarga del món. Els 
locals d’oci nocturn s’han ofert voluntaris a 
fer-se càrrec de l’esdeveniment i per fer-ho 
més idiosincràtic es farà La ratlla més llarga 
del món.

FRAN PIQUER, DESPRÉS DEL SEU GRAN 
“SOLO” a la nadala de Fets per Sitges, rep 
una oferta milionària de Shakira per incor-
porar-lo al seu equip. En declaracions a La 
Gallofa, la cantant colombiana ha declarat: 
“Lo quiero cantando en mi balcón toda la 
nocheee por Diooos!”.

LA FIRA DE FORMATGE SITGES CHEESE 
FESTIVAL perd una oportunitat històrica 
per posar-li de nom Sitcheese Festival. 
L’organitzador opina que potser hauria 
sigut massa cheestós.

PER NO MOLESTAR A VEÏNS, ANIMALS, 
INFANTS, regidors, vegetarians, activistes 
mediambientals, queers i altres, les rues 
d’enguany, seran sense música, sense 
alcohol, sense tractors, sense escarxa i 
sense presidenta.

PER APROFITAR L’ESCENARI, EN UN ANY 
DE CONTENCIÓ, l’arribo, la presentació de la 
reina, el predicot, les xatonades, la visita a les 
escoles, el carrussel, el panaché, la rua d’an-
tes, la cursa de llits i l’enterro de la sardina, 
es farà tot dijous gras en un mateix acte.

EN UN ANY DE CONTENCIÓ, ON NACHO 
ELDELRUIZ ha rebut 15mil euros per la 
gala Te das Queen, Marta Casper Ad, nova 
presidenta de la comissió de Festa Major, 
s’ha comprat un gos.

BREUS
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Es busca regidor de platges, viu o 
mort. Raó: Sitges GIS

Es lloga galliner totalment equipat. 
Raó: Fets per Sitges

S’ofereix cantant de soul. Disponibi-
litat absoluta a partir del maig. Raó: 
Aurora Delbudell

Es busquen els milions del roma-
nent. Raó: ajuntament de Sitges

Es busca idea original per fer-li 
un vers a Marquiños Brown. Raó: 
Diables ABPS. PD: No val dir Arribo, 
Fragata, Pera i Poma.

Es busca “xupa de cuir” extraviada 
dissabte dia 7 a la nit al carrer del 
pecat. A les butxaques hi havia un 
pot de Varon Dandy, un paquet de 
Winston i les claus d’un Simca mil. 
Contactar amb seu del PSC Sitges.

S’imparteixen classes per aprendre 
a arruïnar un ajuntament en quatre 
anys. Truca ara i emportat un viatge 
a Punta Cana amb tot pagat. Tel. 
9381176 i dos números més.

Es busca dietista que deixi menjar 
una mica de tot. Raó: Els Carpantes

INCLASSIFICATS
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MOLTES
GRÀCIES!
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Si us deliu amb l’olor de la pólvora,  espe-
rem que també us posi tontets l’aroma del 
gasoil de les tractores... oh sí! I aquest any 
per fi  les tornarem a ensumar en plenitud i 
sense mascaretes!, benvinguts també de 

El títol de l’article no té res a veure amb 
el que ha demanat la redacció gallofaire, 
però si més no desfermarà la tafaneria i 
la morbositat que tots portem dins i així 
continuareu llegint. 

En realitat escriurem sobre la regidoria de 
gresques i contradiccions.

Per gresques les que
es corre el regidor
a les xarxes socials. 

“Para jolgorios los que
se corre el concejal
en las redes sociales”
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ETS DEL PIQUÉ O
ETS DE LA SHAKIRA?
ETS DEL GALL O ETS DE LA LIRA?

SALUT!

L’HORÒSCOP CARNAVALER
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LA JUNTA

nou llavis “escarxats” de purpurina que 
marxa al primer glop de cubata!

A l’Agrupa us rebem un cop més amb els 
braços oberts, així com d’altres extremi-
tats, i aquest any anem més enllà iniciant 
la vostra quitxalla en les arts de la festa 
amb la celebració de la primera i fl amant 

Minidisco agrupaire que se suma a la nos-
tra espatarrant xatonada dins l’agenda 
carnavalera ABPS. Com deia el mestre 
Janio: “és el temps de la disbauxa, és un 
temps que tot s’hi val”.

Visca el carnaval de Sitges, visca el xató i 
visca l’Agrupació!

Per contradiccions la disbauxa, no 
precisament carnavalera, amb què es 
maneguen les comissions. 

A la de carnaval, s’ha eSCARPpolit la 
presidenta sense conèixer el pressupost, 
ni saber exactament quina feina havia 
de fer, ni tan sols encarregar l’arribo a 
l’insubstituïble Markinyos!!!

Realment cal una comissió per una festa 
que funciona autogestionada? 

Potser no cal comissió, però si algú amb 
dos dits de front que sàpiga encarregar un 
cartell fet ‘ad hoc’ pel carnaval de Sitges, 
i una plataforma per salvar la rua d’antes, 
origen del nostre carnaval, aquest acte se’l 
volien polir des de la regidoria. Sols ens 

falta patir l’espectacle 123 risas tropicales. 

Per la de Festa Major donem la benvinguda 
a la tan esperada presidenta que en lloc 
de fer ballar els cubanitos haurà de ballar 
amb les retallades de pressupost, ara 
toca pagar els dispendis dels aniversaris 
que ens van encolomar els geganters 
i els del drac. Com diria un amic comú:  
MOLTS ÀNIMS I UNA ABRAÇADA. 

Sabem que vens de Barraques, però 
tenim la certesa que del pressupost que 
et donin no anirà a parar ni un euro per 
tapar les martingales del teu company 
que no té un pèl de babau. 

Finalment, reclamem una nova comissió 
que s’encarregui que Sitges tingui festa 
de Cap D’any. Abans de les campanades 
podríem organitzar un concert de nadales 
amb la coral del Nacho i el seu solista 
Piqué de tant d’èxit a l’APM i si encara 
queden calés després de brindar i menjar 
el raïm, un directe amb la Shakira. 

Ves quina cosa! Amb el títol d’aquest 
article no anava pas tan errat.

LA TIRA CÓMICA Jaumet Cul-estret

Aquari
21 de gener a 19 de febrer
Vigila amb el Dignitat 
que porta molt mal de cap… 
però sense ell Les Desvarietés
de la Showtonada 
no podràs aguantar! 

Peixos
20 de febrer a 20 de març
No hi ha millor remei contra el fred 
que dur el cul ben tapadet. 
Mira’t abans de tot el meteocat 
i beu-te una caldet ben calentet!

Àries
21 de març a 19 d’abril
Si ets de “Brilli Brilli”, 
ves amb compte que la purpurina 
no t’irriti una pupil•la!

Taure
20 abril a 20 maig
El teu moment de glòria
de tota la setmana de Carnaval 
serà un cop et treguis les sabates
amb les rues acabades.

Bessons
21 de maig a 20 de juny 
Sabem que tens dues cares, 
però que hi vegis doble 
té més a veure amb el beure 
que amb les teves neures.

Cranc
21 de juny a 22 juliol
Dona-ho tot, balla i sua 
fi ns posar-te ben vermell, 
al capdavall rés evitarà que dimecres de cendra 
estiguis per agafar-te… amb pinces.

Lleó
23 de juliol a 22 d’agost
Erets més de la façana del cap de la vila 
que del show de la Fragata. 
Sort en tens 
que torna la Rua d’Antes!

Verge
23 d’agost a 22 de setembre 
Aquest any els Hort’s en fan una d’elles de temàtica,
però ens sembla a nosaltres 
que no està molt per fer miracles. 
Ja fa mesos que ajuda als de l’Ajuntament
a salvar el romanent!

Balança
23 de setembre a 22 d’octubre
Ai que quan arriba la Quaresma…
ja arriba la penitència! 
Sort et quedarà que hauràs de començar a afi nar,
que les Caremelles seran a tocar!

Escorpió
24 d’octubre a 22 de novembre
Erets del parer de treure l’alcohol a les rues… 
i acabaràs els matins prenent-te un ibuprofè! 
Compte amb el que beus, 
que durant aquests dies tothom fa llufa!

Sagitari
22 de novembre a 21 de desembre
És dijous gras i la teva disfressa
encara no has acabat!
Al “bazar” de confi ança aniràs 
i amb alguna “xorrada” et disfressaràs.

Capricorn
22 de desembre a 20 de gener
La teva capacitacitat per esforçar-te 
ens deixarà bocabadats amb la teva disfressa. 
Encara no sabem si ets de fardo o de ploma 
tot i que tu sempre ens destrones!

Què podrem veure en aquest show 
que portes treballant des de fa tants 
mesos?
Tot allò que sigui improvisació o que 
sembla que no vagi amb el ritme de 
la música forma part de l’espectacle. 
Després d’una llarga trajectòria, vaig 
adonar-me’n que bons espectacles en 
pots trobar a tot arreu, però esperpèntics 
costa trobar-los. (Que es facin plenament 
conscients, vull dir.)

Amb quins/es vedets comptaràs?
Amb el millor de cada casa! Intento 
contactar amb vedets locals per a cada 
creació perquè tingui un toc de quilòmetre 
0. Ja sigui amb experiència prèvia o 
sense, contactant de forma voluntària o 
fent qualsevol tipus de xantatge, val la 
pena dir que em serveix qualsevol. Porto 
per bandera allò que diuen del Show 
must go on ( mai he sabut què vol dir, 
però queda bé!)

En què t’has inspirat per aquesta pro-
ducció?
Desde ben petit he sigut admirador 
incondicional de les gales de Cap d’Any 
o de cerimònies de premis com els Goya, 

ENTREVISTA A
LES DESVARIETÉS DE LA SHOWTONADA

en essència d’un bon playback o lip sync, 
com en diem en el món de l’espectacle. 
El millor és quan al dia següent es 
poden veure les reposicions, i gaudir tot 
juntament amb la vergonya aliena que pot 
arribar a causar tot plegat. (Se li escapa 
una llagrimeta d’emoció.)

Quin consideres que és el teu refe-
rent?
És una pregunta que em fan sovint 
als mitjans i sempre responc que 
l’infravaloradísima Leticia Sabater, un 
dels meus somnis és poder comptar amb 
la seva presència en algun dels meus 
shows, crec que junt amb el meu talent 

podria fer que brillés, si és que es pot 
encara més. Tampoc m’importaria dirigir 
una proposta musical que participés 
a Eurovisió, no seria el primer ni l’últim 
quadre que es pogués veure al prestigiós 
festival. (Hi ha anys que més que un 
festival de música, sembla un museu.)

Els teus projectes de futur després 
d’aquest show?
En primícia per la Gallofa, (ja que només 
la llegeixen 4 gats) em plau poder-vos 
anunciar que estaré portant la nova 
gira d’una artista emergent, amb molta 
frescura, que no sé si la coneixereu molts 
de vosaltres, La Gran Karina! També 
estaré de col·laborador a la segona edició 
del MediaFest de Salva’m, tot i que, més 
ben dit que es salvin les vostres oïdes. 

Finalment, des de Les Desvarietés de la 
Showtonada esperem que gaudiu del 
despectacle!

*Queda totalment prohibit abandonar la 
Xatonada abans de veure el despectacle, 
així com l’entrada no serà reembolsable 
un cop finalitzi aquest.

Després de voltar per escenaris 
reconeguts mundialment com el 
de la Fragata, enguany NAtalicio 
CHOvera RUpaul IZnardo, de todos 
los escenarios, ens presenta la seva 
proposta Les Desvarietés de la 
Showtonada per amenitzar la vetllada 
de la Xatonada Popular de l’Agrupa.


