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De tard o de primer, Carnestoltes pel febrer.
I enguany va de primer. I encara
que pugui semblar, doncs, que
hi ha menys dies per preparar
tota la parafernàlia carnavalesca,
la diferència és ben poca. Perquè
els qui estimem el Carnaval i, a
més, tenim responsabilitats de
fer que llueixi, que encomani
espectacularitat i alegria, que surti
al carrer amb la màxima seguretat,
que sigui «millor que l’any passat»,
i de fer que tothom el gaudeixi
(començant pels qui el treballem
i el patim), ja fa molts mesos que
hi estem treballant. De fet, des de
Quaresma de l’any passat.
En aquest Carnaval, no hi
haurà canvis. Perquè el nostre
Carnaval sempre és igual. En
tot cas, hi pot haver alguna
millora, alguna incorporació
enriquidora,
algun
retoc,
alguna modificació, procurant
mantenir sempre tot allò que
més acceptació té (com per
exemple, les graderies de baix
a mar). El que hi ha és evolució.
El Carnaval de Sitges, des de fa ben
bé un parell de cents d’anys, fins
avui; des de les competències per
treure més parelles al carrer, o des
del fardo i el «que me conoces?»,
fins a la fantasia i els lluentons, i el
fardo «de qualitat», no ha fet res
més que evolucionar. Sempre en la
direcció que les circumstàncies del
moment i els seus protagonistes
han anat marcant.
Per això estem actualment
immersos en fer evolucionar el
Protocol del Carnaval, del qual s’ha
aprovat un redactat inicial, amb
la col·laboració principal de les
entitats que saben entendre que el
Carnaval és de tots i per a tots els
sitgetans.

Si llegiu atentament el programa
present, de ben segur sabreu
trobar alguna novetat,I allò que no
ha canviat, i que no pot canviar mai,
és l’entusiasta dedicació dels meus
companys de la Comissió Municipal
del Carnaval. Tant els qui han deixat
la Comissió, per motiu d’altres
obligacions (als qui els hi agraeixo
molt sincerament tota la seva
tasca), com els qui s’han incorporat
de bell nou. No canvia la plena
dedicació dels cossos de seguretat
i de prevenció; la dedicació, més
enllà de l’estricta feina, de molts
empleats municipals, tant de la
Regidoria de Cultura, Tradicions
i Festes, com de Serveis Urbans,
Comunicació, de la Policia Local,
i d’altres. No canvia la dedicació
dels carrossaires, de les colles i de
les directives de les entitats que, a
voltes amb les dificultats d’haver
de treballar en condicions prou
especials, fan tot el possible, i una
mica més, per a que les rues tinguin
el màxim esplendor.
No canvia el «secretisme» de
l’Arribo de S.M. Carnestoltes i la
presentació de la Reina. Sobre
això només us puc dir: llegiu el
programa i intenteu endevinar
què passarà. En tot cas, i per la
informació privilegiada que tinc, us
puc ben assegurar que seran espec-ta-cu-lars!
I sobretot, sobretot, us puc garantir
que tots els qui participem en
organitzar aquest esdeveniment
tenim un desig i un objectiu: que
tothom, sitgetans i forans que ens
visiten, el gaudeixi i el visqui i se
l’estimi amb la mateixa intensitat
que nosaltres. Si ho aconseguim,
voldrà dir que aquest Carnaval
segueix igual de viu, i seguirà tenint
vitalitat per dos-cents d’anys més.

Esclat de Carnaval!
Falten només uns dies perquè comenci i ja fa mesos
que es respira a l’ambient. El Carnaval torna com una
explosió d’alegria i de color, i com a resultat de moltes
hores de treball desinteressat per part de la Comissió,
per les entitats i per totes aquelles persones que
inverteixen diners i temps perquè la festa surti al carrer.
Tenim un dels 10 millors Carnavals del món, però no ens
hem de conformar. Plegats hem de continuar treballant
per millorar-lo, perquè sigui més participatiu si cal, lluït
i més segur. Per aquesta raó, darrerament hem aprovat
el nou protocol que estableix les eines i els instruments
que ens han de permetre mirar al futur amb garanties
de la mà de tots els agents implicats en la celebració.
Arriben dies en els que el Carnaval imposarà les seves
normes basades principalment en la festa, la celebració,
l’alegria, els colors... L’esclat del Carnaval ens farà deixar
de banda, durant una setmana, tot allò que ens amoïna,
les urgències que no poden esperar i ens obligarà a fer
un descans de la rutina diària.
Milers de persones participaran a les rues, i desenes de
milers seran les que ens visitaran per viure en primera
persona una de les festes més celebrades a la vila i
de major transcendència internacional. Esclataran les
rialles i la creativitat amb composicions impossibles a les
disfresses i a les carrosses que des de fa tant temps es
treballen al Carrossòdrom. Les cosidores, amb les mans
adolorides de tanta agulla, veuran les seves creacions al
carrer en un entorn festiu i de diversió, que encomanarà
també al públic. Els maquillatges, vius i plens de
lluentons i purpurines, ens embelliran i transformaran
en persones diferents.
Vull agrair a la colla No K-Lia i a Bon Rotllo, organitzadors
del Carnestoltes i la Reina respectivament, el seu valor
per fer front a la responsabilitat que assumeixen. Estem
ben segurs que ens sorprendran amb les seves idees
i que ens faran vibrar amb els dos personatges més
importants del nostre Carnaval.
A tots, als que sou protagonistes o simples espectadors,
deixeu-vos emportar per l’esclat del Carnaval, gaudiu-lo
però amb sentit comú, amb prudència i amb el respecte
que es mereixen tant la festa com les persones que hi
participen.
Visca Sitges i visca el Carnaval!

Visca el Carnaval de Sitges!
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Jordi Andreu i Lòpez
President del Carnaval de la
Societat Recreativa El Retiro

Presidents del Carnaval del
Casino Prado Suburense

Carnaval, carnaval...!!!

Lo nostro, que no ens toquin lo nostro!

Un any més ja el tornem a tenir aquí. Força matiner, el
Carnaval 2016 arriba a Sitges per tornar a viure els set
dies més frenètics de tot l’any, engalanant els carrers i
encomanant la festa i la diversió a tots els sitgetans, que
durant mesos treballen per al nostre Carnaval.

Aquest any el calendari ens marca un Carnaval matiner.

Arriba el Carnaval de l’estabilitat i, tot i que hi ha coses
que encara s’han de treballar, hem arribat a una bona
entesa a la Comissió Municipal per poder continuar
amb la feina i seguir treballant per al Carnaval de i per
al poble. No obstant això, no hem d’oblidar els nostres
orígens i recordar que, el nostre Carnaval és viu gràcies
a les entitats que des de fa més de 40 anys lluiten per
defensar-lo.
El Retiro està llest per posar en funcionament, un altre
cop, el seu gran equip de persones per tornar a fer
gaudir a tots de la disbauxa, la festa i l’alegria durant tota
la setmana.
Amb les nostres magnífiques vint-i-cinc colles que lluiran
durant les rues de la Disbauxa i l’Extermini, i les colles
infantils , aquest any El Retiro mobilitzarà més de 1.500
persones entre petits i grans, disposats a gaudir al màxim
i demostrar, novament, que el Carnaval de El Retiro cada
any va a més.
Un any més, El Retiro manté les seves propostes
d’activitats carnavalesques amb la prèvia del Quinto
Carnavaler, donant al tret de sortida al Carnaval amb la
tradicional Xatonada de Dijous Gras, gaudint dels balls
de Diumenge i Dimarts, recuperant el nostre estimat
“Panache” i tancant la setmana amb la xatonada de
Dimecres de Cendra.
Des de l’entitat, volem felicitar a la colla No K-lia per
la magnifica feina que han realitzat per dur a terme el
personatge de Sa Majestat, i que de ben segur ens faran
gaudir a tots durant tota la setmana.
Ja no hi ha marxa enrere, el Carnaval 2016 ja ha arribat i
és moment de gaudir-lo.
Bon Carnaval i visca El Retiro!!
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Sandra Rubí i Óscar González

Un compte enrera frenètic que haurà començat després
de Reis fins arribar a Dijous Gras.
On tot començarà com un ritual, en què la gent
deixarà de costat els seus problemes quotidians per
dibuixar el millor dels seus somriures, per omplir
els nostres carrers de llums i colors, per ballar com
si fos l’últim dia, per portar el glamour o el fardo,
per estimar el que som i com som, per compartir
moments que seran únics, per tornar a gaudir amb
els amics o fer-ne de nous.
Un any en que, com a part de la Comissió Municipal
de Carnaval, haurem estat capaços de treballar
com un gran equip per redactar un nou Protocol
de Carnaval, on el Prado una vegada més oferirà
una programació diària de qualitat on mirarem
d’encabir el màxim de públic dins la varietat
d’ofertes.
I tot s’acabarà, perquè l’any que ve serà encara millor,
perquè serà el primer o l’últim, perquè l’experiència
és un grau però no hem d’abaixar la guàrdia, perquè
“que nos quiten lo bailao”, perquè aquest any la deixaran
entrar?...
Per part del Prado agraïr a tota la gent que féu, un any més,
que tot això sigui possible, a la gent de la Nau, als nostres
estimats tractoristes, a les colles, als treballadors de la casa, a
Elegibó, Carrusel, Cursa de Llits ,Festa Infantil i els que doneu
un cop de mà puntualment. Tots sumem.
Molta sort i encerts a les colles No K-lia, Bon Rotllo i Maraka
Infantil i felicitar a la colla Com Tú pel seu aniversari.
Enguany celebrem 40 anys de Carnavals democràtics i hem de
seguir treballant de valent ja que potser per a molts no serem el
millor carnaval del món però LO NOSTRO, QUE NO ENS TOQUIN
LO NOSTRO.
Visca el Prado i visca el Carnaval de Sitges
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Otilia
Presidenta del Grup Independent
del Carnaval de Sitges

Arribem al Carnaval! El nostre Carnaval!
No cal dir que ja arribem... es respira a l’ambient, afloren
els nervis, la il·lusió, la llum, la música i sobretot les ganes
de passar-ho bé, molt i molt bé! Arribem al Carnaval! El
nostre Carnaval!
Un any més, exposant les nostres idees, deixant anar la
imaginació per a que l’enginy, l’art i la passió de totes
aquelles persones que inverteixen el seu temps, amb
il·lusió i energia, per a que tot això sigui possible.
Felicitats per la vostra tasca i dedicació, res no seria
possible sense vosaltres.
El Grup dels Independents del Carnaval vol gaudir de la
vostra companyia durant aquest Carnaval 2016, volem
que sigueu feliços, desitgem que la vostra prioritat sigui
l’alegria, la gresca i la disbauxa...
Així que us esperem al carrer amb ganes de passar-ho
bé.

Bon Carnaval a tothom!!!!

Aïda Rodríguez López
Cap de Colla de les
Cases Noves · Grup Euphoria

Sitgetans i Sitgetanes, ja
tornem a ser aquí un any
més!!!
Des de que vam finalitzar el passat
Carnaval i fins el dia d’avui hem estat
comptant els dies, les hores i els minuts
amb molta il·lusió per celebrar un doble
aniversari carregat de sorpreses! Sí, sí... heu
llegit bé, ESTEM DE DOBLE ANIVERSARI!
La colla CASES NOVES, de la mà de la cap de colla Aïda
Rodríguez, i el seu President , Andrés Sánchez, celebra
un gran 25è aniversari amb molts records, alegries,
nostàlgia per la gent del barri i amb una llarga trajectòria,
al Carnaval de Sitges des de els seus bonics inicis
aquell any 1991 i de forma independent a les entitats
carnavalesques fins el dia d’avui.
D’això ja fa molt temps i avui en dia, nosaltres, el grup
EUPHORIA, s’enorgulleix de formar part d’aquests
25 anys celebrant com a grup un 10è aniversari molt
especial per nosaltres i és que sembla que fos ahir
que ens vam iniciar en aquest camí, amb les nostres
motxilles de plomes, lluentons, i purpurines, però no, ja
han passat uns quants anys des de els nostres inicis l’any
2007 i és un orgull arribar fins aquí, treballant diàriament
i gaudint del nostre Carnaval, el carnaval sitgetà.
Ha estat una llarga trajectòria, plena de moments
inoblidables, de somriures, de plors, d’hores de feina i
dies d’assajos, de tratges fets a mà, de noves amistats i
de reinats emotius però aquest any i més que mai volem
celebrar-ho d’una manera molt especial.
Ja per finalitzar, els 63 components que formem part de
la colla CASES NOVES grup EUPHORIA, volem demanarvos que gaudiu juntament amb nosaltres del nostre
doble aniversari i d’aquest Carnaval que ja s’apropa ple
de ganes i molta il·lusió.
Per que... LA VIDA ES UN CARNAVAL!!!!
VISCA EL CARNAVAL DE SITGES
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Marc Matias i Comas

Colla No-K-lia

Colla Bon Rotllo. Organitzadors de
la Reina del Carnaval 2016

Organitzadors del
Carnestoltes 2016

Tasta el gust de la nostra Reina

#tottorna

Tot va començar el Dimecres de Cendra de 2015, tot i
que era una idea que teníem tots en els nostres caps
des del Carnaval 2013, quan vam assolir com a colla un
gran repte per nosaltres. Aquell any, vam tenir tots un
abans i un després, ja que en aquell moment ens vam
sentir capaços d’assumir el personatge de la Reina i ens
vam posar a treballar…

Mirem al passat i tot ens sembla millor. El turisme era de
millor qualitat, els carrers estaven més nets, la política
era diferent i Sitges. Què hem de dir d’aquell poblet
de pescadors que veiem a les fotografies i que encara
enterneix els nostres avis amb el record d’un Sitges
millor? La nit també era millor, així com el preu de la
compra i el lloguer de pisos. El Carnaval era millor també!

Vist que tota la nostra colla ens va demostrar que
estaven a l’altura de poder dur a terme el personatge,
vam començar a posar fil a l’agulla.
Som una Colla amb 18 carnavals a l’esquena, sempre
adaptant-nos, innovant i intentant millorar any rere any,
hem anat creixent com a colla i això ens ha portat a què
la nostra Entitat Grup d’Independents, ens recolzés per
tirar aquest projecte endavant.
No ha estat una tasca senzilla, primer la dificultat
d’exposar el nostre projecte davant la Comissió de
Carnaval, que no va ser gens fàcil a causa de la qualitat
i professionalitat de les colles rivals. Hem de tenir en
compte que per nosaltres era una novetat i algunes
de les colles rivals ja tenien experiència en aquestes
presentacions, i que la Comissió de Carnaval havia de
pair que una nova entitat havia pujat a la palestra, cosa
que no havien viscut en els 29 anys del personatge. Un
cop superada amb èxit aquesta dificultat, ens quedava
continuar treballant per assolir el repte i treure el millor
dels 82 de nosaltres.
Ens arriba que aquest any la Reina està aixecant una
gran intriga, ja que per la nostra trajectòria podem
sorprendre amb un estil diferent, home, dona, animal
o cosa? Som una colla imprevisible i tal com vam dir
en finalitzar la nostra presentació “ENDOLÇAT AMB
NOSALTRES”.
Tenim moltes coses a agrair, i si ho haguéssim de fer
extens ens faltarien línies en aquest programa, Aquest
somni no hauria estat possible sense el suport, esforç,
col·laboració i ajuda altruista de moltíssimes persones.
A tothom que ens ha ajudat, gràcies, gràcies i moltes
gràcies!

Respectant aquell romanticisme, nosaltres creiem que
res no ha canviat tant! El turisme és el mateix a tot arreu,
no és només a Sitges que ha canviat, els polítics continuen
en la mateixa línia, i la vila idíl·lica dels pescadors ha
evolucionat mantenint el seu encant. I el Carnaval? Ens
omplim la boca afirmant que tenim un dels 10 millors
Carnavals del món i, tot i la feina que hi ha per fer, el
tenim!
Però és cert que hi ha elements del nostre passat que
ens fan ser com som ara. Sabeu quins poden ser? Els
No K-Lia ens hem tornat bojos i farem tornar algunes
coses que us agradaran i unes altres que no. Alguns ens
entendreu i a d’altres no us farem ni tan sols gràcia. Hi
haurà persones que creuran que som els millors i n’hi
haurà que pensaran que som uns “cutres”. I potser ho
som, però ens divertim, ens agrada el Carnaval i volem
compartir-ho amb vosaltres.
Només per començar, avançar-vos que torna Telefot,
integrat a les emissions de Maricel TV i a la pàgina de
facebook @carnestoltessitges2016. Tornen moltes
altres coses, les idees renovades, els personatges més

inversemblants, el fardo i la sàtira dels No K-Lia, i el
Turuta! Però no pensareu que és només això el que
torna? No pas!
Els que ens coneixeu sabeu que a No K-Lia hi ha el
millor de cada casa. Des de polítics de diferents colors,
a expresidents de Comissions, actuals presidentes
d’entitats, 6 ex Carnestoltes i una Reina! Cadascú del seu
pare i de la seva mare però en conjunt un equip que ha
treballat molt, amb les presses i les faltes de recursos
habituals, però que arribarà a punt amb la il·lusió i les
ganes de fer-vos viure un Carnaval inoblidable.
Però no ho hem fet pas sols! La llista d’agraïments seria
infinita perquè sense la col·laboració de l’abasta xarxa
humana de carnavalistes de Sitges, per a les colles seria
impossible aquesta missió. A tots, infinites gràcies!
CLOWN: Diuen que fem riure els altres. I què? Per ventura
no em ric de tot lo que veig? Els reis, els soldats, els pagesos i
els artistes, tot és un gran camp de cebes, que no saben com
els desprecio i de quina manera em fan riure. Tots ells no
valen un tros de cel al fons d’una planura, amb un caminet
que hi porti.
JOANET: Al sentir-vos em sembla que em surtin ales.
CLOWN: Company, teniu ja l’esquena dura perquè us surti
la ploma: tot lo més, borrissol de colomí.
Sabeu d’on surt això? Rumieu, rumieu, que aviat arribarà
el Carnestoltes 2016! Pareu atenció perquè #tottorna!
Visca Sitges i visca No K-Lia! Bon Carnaval!

El nostre desig com a colla és que ens acompanyeu,
gaudiu, balleu i rieu al llarg de tota la setmana de
Carnaval al nostre costat!
Visca la Reina! Visca Bon Rotllo! Visca el Carnaval
Sitgetà! A gaudir-lo!
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SA Majestat Carnestoltes
Al voltant d’una taula forjada amb l’art a les mans que
només posseeixen alguns, una tertúlia protagonitzada
per sis Socarrimats, aquells que després de ser
Carnestoltes ara són No K-Lia. Discuteixen sobre qui
d’ells serà l’escollit perquè li treguin la pols el proper
Carnaval.
- Porteu més rom!!! - crida en Garfi amb una veu ronca
que reclama descans.
- Què vol dir rom? Què ja no estàs amb Paperets! Els No
K-Lia volem sang! - assegura en Cràpula I, mentre la seva
ombra assenteix de forma independent.

- Vicky La Grenyuda: Aquest Carnaval Sa Majestat
necessitarà mans de pintura per desencarcarar la seva
estàtica vida i transformar-la, gairebé màgicament, en el
súmmum de la disbauxa, de la gresca i de la setmana més
boja per als sitgetans.
- Prou feina tindrà! - diu en Sisí. Després d’anys d’avorriment,
de mantenir la mirada perduda a l’infinit i de tanta foscor…
Quina falta de gust!

- Sisí, què no has sopat? - pregunta Vicki la Grenyuda.

- I un nou No K-Lia Carnestoltes? - Es pregunta en Pepet
Matataurss i Bones Cartes. Els que l’acompanyaran tenen
ja l’experiència d’aquells carnavalistes que coneixen el
terreny de joc i que esperen superar les seves pròpies
expectatives.

- Menjar ara? - renega en Pepet Matataurss i Bones
Cartes.

- Crec que podríem triar d’un del nostre gremi, dels
Socarrimats- proposa Absolut Sabatot.

Al seu costat, Absolut Sabatot pensa que el que ell
necessita és oli engrassant per les pesades articulacions
robòtiques del seu cos. Els Socarrimats No K-Lia volen

- Pepet Matataurss i Bones Cartes: Qui?

- Sí, sí, sí - diu en Sisí i amb cara d’espantat preguntaSang? Segur? No és millor portar unes bèsties ferotges?
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tornar com a Carnestoltes i la conversa puja de to
animada pels seus egos.

- Absolut Sabatot: en P.A.
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- Segur que serà un “tieso” aquest tio! - murmura en Garfi.
No ens arribarà a la sola de la sabata!
- Sí, sí, segur! Millor un de nosaltres - s’escolta de fons al
que només afirma.
- Calleu ja! - ordena en Cràpula amb veu d’ultratomba.
Què no coneixeu pas als No K-Lia? Què penseu que escolliran
qualsevol per acompanyar-nos? Ho dubto! Ja sabeu que el
2005, amb molt bon gust, em van escollir a mi…
- Quin mèrit! Però si des del 2001 sempre fan el mateix
aquests! - afirma Absolut Sabatot. Segur que tornen a
treure Sants, animals i una fanfàrria ben diversa.
- Oi i tant! Sí, sí…
- “Yo me lo guiso yo me lo como” - afirma en Pepet.
- Sí! Aviam si haurem de convocar una altra reunió per error
a l’hora de votar! - Ironitza Cràpula I.
- Ja, ja, ja - riu en Garfi. Ja ho entenc! El Carnestoltes seran
l’Alcalde o el cap de l’oposició!
- Calla, calla! Que ja en tenim un d’infiltrat! - diu en Pepet
Matataurss i Bones Cartes bon coneixedor de la vida
municipal. Aquests no repetiran! Però la colla té altres
regidors a les seves files… No ho descartis!
- Va home va! - posa ordre Vicki La Grenyuda. Si sempre
sóm el mateixos en aquestes reunions, així que sortira
d’aquí! Serà un Socarrimat i tornarà a ser una dona!
En un altre indret, emmarcat per la soledat i la foscor,
un nou Carnestoltes pren vida a través d’un primer

somriure provocat per aquesta conversa. Una tertúlia,
al voltant d’una taula, en una casa plena d’història i amb
parets que guarden els records dels millors moments
viscuts i els secrets més entramats del passat. Un entorn
ple de vida, de llum i de tenebres, d’històries turbulentes,
de romanços impossibles, de tòxics, d’intel·ligència i de
creativitat, de molta i infinita creativitat.
El nucli atrau els electrons i, segon a segon, el que són
partícules inconnexes s’uneixen per donar sentit a allò
què som, del que encara vivim i de tot el que perdurarà
per generacions com el record del que ens agradaria que
tornés a ser, actualitzat, modernitzat i carregat de llum.
Ens agrada el fardo, ens agrada ser irreverents i ens
agrada el Carnaval. Però el que més ens posa és que
rigueu amb nosaltres! Estigueu atents i no perdeu de
vista el Pont de’n Domènec, perquè allà totes les vostres
sospites es poden fer realitat…
Si s’entén per ser feliç tenir emocions, alegries; tenir tristors
de capvespre que acabin amb la llum de l’alba, tenir
il·lusions que s’empaiten fins al cap-d’avall de la vida, i
amors, i gelos i passions… no!, no n’era de feliç. Si el goig
de la vida és viure-la i gastar-se-la amb salut, i enmatllevar
forces quan flaquejen, i corre a darrera d’un ideal fins a
morir de desenganys… no: no era home per córrer; si
la felicitat és una fruita que s’ha de patir per haver-la, o
empenyar-se la joventut, o vendre-s l’ànima al diable, que
no’n volia vendre ni empenyar deu cèntims de vida, no
podia ser feliç; però si la felicitat és passar dies sense nits,
sense febre, sense angoixes, sense llàgrimes i sense rialles,
i «anem tirant» i «alabat sia Déu» que ja arribarem al capd’avall de la carretera plana… era un feliç complert: n’era
tant, que no més li faltava, pera ser-ho definitiu, adonar-se
de que ho era, si és que amb el sol fet d’adonar-se’n no ho
hagués deixat de ser.

Què estem a l’aire!
#tottorna Telefot

Vosaltres! Sí, sí, vosaltres i ningú més sou els agraciats, no
per la loteria, què caram! Si no per l’honor de poder gaudir
d’un dels fets més importants que han succeït a la nostra
volguda vila.
Vosaltres, sense assabentar-vos, acabeu de ser testimonis
de la inuaguració d’aquests importants serveis de la ràdio
i televisió, Telefot… i si no te la fot avui te la fotarà demà!
La vuitentera imatge i carismàtica veu de Josep Maria
Rosés iniciaven amb aquestes paraules la primera emissió
de Telefot. Les generacions més joves no sabran ni què
és, però els que ja superin els 30 segur que recorden
aquest canal de televisió que naixia amb l’intenció de fer
arribar el Carnaval a totes les llars sitgetanes.

des del 2001, amenitza el Carnaval sitgetà amb un estil de fardo
que balla entre la sàtira i la comèdia. Després d’uns primers anys
més foscos i de sang i fetge, darrerament la colla ha sorprès amb
temàtiques acolorides però igualment irreverents i carregades amb
tones de sentit de l’humor. Sigui com sigui, a la colla li agrada la sang.
I el color. Li agrada evolucionar i sorprendre. Com serà aquest any?
El 2005 No K-Lia va organitzar el Carnestoltes i va portar els vampirs
més tenebrosos capitanejats per Cràpula I. Aquest any s’ha tornat a
engrescar amb l’aventura i us presentarà… moltes sorpreses! Que us
agradaran, o no, però que no us deixaran indiferents!
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Telefot no faltava tampoc a les rues i, gràcies a la seva
programació, Sitges disposa d’un abast arxiu que
documenta gràficament totes les rues del Carnaval des
de la seva creació i fins l’any de la seva darrera emissió, el
1998, tot just un any abans de l’entrada en funcionament
de Maricel TV.
Han estat moltes les persones que han format part de la
primera família televisiva de Sitges. Quan es compleixen
30 anys de la creació de Telefot, No K-Lia els vol retre un
sonat homenatge per totes les estones, els enginys i les
rialles que durant molts anys van donar un toc d’humor
al Carnaval.
#tottorna i no podíem deixar Telefot al calaix!
Podreu veure els primers capítols a @carnesoltessitges2016
Els dies 31 de gener i 1, 2 i 3 de febrer

Sitgetanes, sitgetans! Prepareu-vos perquè aviat serem aquí! Bon Carnaval!

No K-Lia recull el bo i millor de cada casa. És una colla retirista que,

demana la irreverència de la festa: Sal i pebre, Notícies
Fresques… sense oblidar l’exitosa secció de El Temps.
La història, la sàtira i la crítica reflecteixen l’esperit de
Telefot.

Era el 1986 i un grup de persones d’àmbits ben diversos
s’engresquen en aquesta aventura. Les traves del
moment no eren més que un repte per a ells i, amb
moltes ganes i la il·lusió del que inicia un projecte
engrescador, i amb un pressupost de 65 mil euros, creen
a Sitges la primera televisió local, Telefot.
El primer dels platós creat pel canal es va instal·lar al
Cap de la Vila, on tothom podia veure a Sa Majestat
Carnestoltes afaitant-se, esmorzant o fent estiraments.
Allà mateix a més realitzaven dos informatius diaris
amb les informacions més destacades de la jornada i Sa
Majestat, aquell any Rupert Roca, presidia i comentava
les rues.
A partir d’aquella primera emissió Telefot va mantenir els
informatius de Carnaval amb les seccions pròpies que

I més sorpreses a les emissions en directe de Maricel
Televisió.

1986. Equip de Telefot. D’esquerra a dreta, a dalt: Ramon Ibáñez,
Joaquim Torrents, Trino Carbonell, Vinyet Sánchez, Josep Maria Rosés,
Josep Maria Alegre, Carles Fusté. A baix: Paco Muñoz, Josep Maria
Ruíz, Fede Comas, Josep Lluís Ferret i Àlex Ferret.
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LA REINA DEL CARNAVAL

Bon Rotllo
Per trobar els orígens de la Reina hem de retrocedir

Ella és molt positiva, optimista i amb molts valors…

fins a una novel·la publicada l’any 1912. Es tracta d'una

com l'amistat, la companyia, la bondat… Personatge

col·lecció de contes que no sembla especialment dirigida

empàtic

al públic infantil; però el seu tarannà i les històries que

determinació

parlen de la bellesa de la natura van convertir aquesta

problema.

i

encantador
a

l’hora

per

la

seva

d'enfrontar

simpatia

i

qualsevol

història en la preferida dels nens.
Al seu costat trobem sempre el seu millor amic, el seu
La Reina és recordada amb tant d’afecte que no podem

contrapunt perfecte. Golut i mandrós, ella sempre

deixar de pensar en ella com un personatge vitalista,

aconsegueix convencer-lo perquè l’acompanyi en les

optimista i somiador. Una nena petita i futura Reina que,

seves aventures.

en aquells moments, és cuidada per la seva professora,
qui s'ocupa d’ella i de la resta de nens. Ella els ensenya

També tenim a la seva figura materna, qui la cuida i

tot el que han de saber sobre la vida.

protegeix, qui li ensenya moltes de les coses que no
pot aprendre al poble. Després té a la seva capitana,
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I aquest aprenentatge fa que el seu poble li quedi petit

molt preparada i capaç, encara que una mica dispersa

i desitgi experimentar a l'exterior, queda meravellada

en les seves actuacions al poble, que eren font

amb totes les possibilitats que la natura li ofereix, tenint

d’humor assegurada. I no oblidem al seu amic que

una gran curiositat pel món i molts desitjos d'aprendre

sempre l’ajuda… amb un cap endinsat en un món de

sobre tot allò que l’envolta.

flors.
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_A_ _ _ _ DR_

Hola!

_AI_

Sóc una petita dona entremaliada però tots
m’estimen molt. M'encanta la llibertat, per això no
dormo al poble com la resta. Dormo en una flor des
d'on puc veure els estels.
El meu millor amic és w _ l _ _ i junts vivim un
munt d'aventures, moltes d'elles les vivim mentre
treballem i a vegades salvem al poble dels perills
que l’envolten.

Hola amics! Com esteu?
Sóc la professora. Sempre he d’estar pendent
d’aquestes dues criatures tan entremaliades perquè
facin els seus deures i arribin a temps al poble. Els
tinc informats sobre els perills que poden trobar-se
al món, ja que són uns entremaliats!

W_L_ _

K_R_

Hola amics!
Com veieu, sóc un mandrós i m’encanta la mel,
després de donar-me un bon àpat m’agrada molt
dormir una llarga migdiada, encara que sempre
apareix _ a i _ per despertar-me i portar-me a la
ciutat a treballar. Pel camí sempre ens trobem amb
situacions que em fan molta por, però _ a i _ sempre
ens treu dels problemes.

_L_P
Com va tot?
Vaig on em ve de gust amb el meu violí i
el meu paquet, sempre tinc molta cura a
no caure a les xarxes de les aranyes quan
protegeixo a _ a i _ i w _ l _ _ que sempre es
fiquen en embolics. Sort que sóc aquí! Si no
serien el sopar d’alguna d’elles!
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Hola!
Sóc el més fort de la ciutat. Sóc molt molt simpàtic i si
necessiteu ajut me’l podeu demanar a mi!
_ a i _ i w_ l _ _ sempre recorren a la meva ajuda quan
necessiten que algú fort els transporti coses grans.

_A_L
Nois, sabeu qui sóc jo?
La capitana. El meu treball és protegir
als habitants així com d’altres missions
divertides com transportar menjar per al
meu poble. Els meus soldats de vegades són
una mica maldestres però entre tots fem les
coses molt bé.
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Breu història del Carnaval
pre-democràtic A sitges

per Jordi Cubillos
El Carnaval de Sitges té solera. I una tradició i
continuïtat que fa que quan parlem del seu inici,
diem que es celebra “des de sempre” amb gran
entusiasme. A l’hora, però, de posar-ho per escrit, no
sempre s’hi ha posat el mateix entusiasme. Per un
costat, cal tenir clar que no és fins fa “quatre dies”
que s’ha començat a donar importància (com un
element eminentment cultural més) al fet festiu en
general i a la seva difusió mediàtica.

ORÍGENS REMOTS (1900-1938)

alguns carnavals privats en entitats. Pot dir-se que el ral·li
de cotxes antics de Sitges, iniciat el 1959, era l’única ocasió
en què les disfresses eren permeses.”
Un altre exemple pot ser el llibre “Festes de Catalunya”,
editat per Lunwerg Editores i Caja Madrid, el 2001, amb
text de Jordi Bertran, on es descriu el Carnaval sitgetà
com a exemple de carnaval urbà, i dona algunes bones
pistes sobre el seu tarannà: “...el model urbà incorporarà el
concepte i el sentit de la disfressa, és a dir, les indumentàries
que serviran per enaltir els que la duen més que no pas
per amagar-los.” “...la influència dels mitjans audiovisuals
de comunicació a partir dels anys setanta convertiran el
model tropical del carnaval brasiler de Rio de Janeiro en el
mirall de la gran majoria de celebracions. En aquells casos
en què el pes de la indumentària no
ha estat fonamental, la influència sudamericana ha arribat si més no a través
de la substitució, pràcticament total, de
les músiques autòctones pels ritmes
exòtics.”

Per altra banda, no és fins a finals del segle XIX, amb
l’aparició de les primeres publicacions periòdiques locals,
que hi comença a haver una constància documental de
les activitats carnavaleres coetànies,
així com escrits que rememoren els
carnavals “antics” (primera meitat
del segle XIX), mitjançant la memòria
oral. Una memòria oral que no va
tenir el seu reflex en el que són les
grans obres genèriques de referència
I també corrobora la continuïtat
sobre tradicions i folklore dels autors
de la festa, més enllà o pel damunt
més clàssics. En el “Costumari
de prohibicions: “Amb el nom de
Català”, de Joan Amades, en l’apartat
festes d’hivern (Fiestas de Invierno, en
de carnaval, tot just se’n fa menció de
versió original) i practicant el que ells
Sitges un parell de cops, per exemple
anomenen el carnaval del fardo, és a
quan, tot parlant de les danses
de Vilanova, diu: “Aquestes danses
dir, l’encobriment de la personalitat
amb un volum de roba sense forma
també s’havien fet a Sitges i a Reus,
gaire definida, els sitgetans havien
però gairebé se n’ha perdut el record.”
fet perviure l’esperit de la celebració
Així, les referències més reculades a
durant la dictadura.”
la celebració del Carnaval de Sitges
són difícils de trobar, fora de l’àmbit
També
trobem
referenciat
el
estrictament local, i les que es troben
1930. El Retiro. Parella disfressada.
Carnaval de Sitges en l’”Agenda de les
ja són relativament modernes, com
tradicions catalanes”, del 1998, publicada per la revista
per exemple en el llibre “Com ens divertíem... com ens
“Descobrir Catalunya”, amb col·laboració amb el Centre
divertim”, de la col·lecció “Vida i costums dels catalans”,
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana,
d’Edicions 62, editat el novembre del 2002, i escrit per
de la Generalitat de Catalunya, on s’esmenta: “De rues
Jaume Fabre i Josep Mª Huertas, on s’esmenta que “el
carnavalesques n’hi ha de diversos tipus. Sobresurten les
carnaval la festa antiga que té més acceptació en molts
desfilades col·lectives, per grups. Cal destacar que cada cop
indrets de Catalunya. Vilanova i la Geltrú, Sitges i Solsona
són més les poblacions mitjanes que s’han anat afegint a
són poblacions que tenen darrera una gran tradició de
aquest tipus de celebracions, com Solsona, Vilafranca del
carnaval, que tolerava la disbauxa abans d’entrar en els
Penedès, Calafell, Torelló, Amposta, Sitges, Platja d’Aro, etc.”
dies de la quaresma,...” i “Amb la prohibició del carnaval
En l’”Enciclopèdia de la fantasia popular catalana”, de Joan
per decret, signat al febrer de 1937, en plena guerra, per
Franco, tot va quedar arraconat i només es celebraven
Soler i Amigó, editat l’any 1998 per Editorial Barcanova,
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1914. Mª Teresa Paulís, disfressada.
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es diu que “Carnestoltes té connotacions més ràncies,
medievals, rurals i folklòriques, bé que es manté com a
nom del rei o ninot que presideix els carnavals moderns –
de creació vuitcentista- que a Catalunya –Vilanova, Sitges,
Reus, Solsona, Barcelona- conserven, integrats en la festa de
masses, elements diversos dels carnestoltes tradicionals.” I
es podria seguir, en altres publicacions disperses, que
inclouen comentaris molt genèrics, quan no també prou
“dispersos”.

què tantes coses van finir a casa nostra, el 19 de juliol
del 1936. El 6 d’abril del 1924 es publica “La Punta”, i el 7
de juliol del 1929, surt la “Gaseta de Sitges”. Poc temps
després, aquestes dues publicacions es van fusionar
amb el “Baluard de Sitges”.

Seguint el fil de les primeres cròniques festives als
setmanaris locals, podem deduir que (igual que més
modernament), la major o menor brillantor en les
celebracions de Carnaval anaven lligades a la major
Pel que fa a les publicacions locals,
o menor bonança econòmica del
no és fins l’any 2000 que es fa una
personal. Anar curt d’armilla, pot
publicació monogràfica sobre el
significar també una curtesa en
Carnaval. Amb el títol de “Cinc
el lluïment de la disfressa. Detall
mirades al Carnaval de Sitges”, els
il·lustratiu és la frase de Josep Soler
seus cinc autors, Miquel Forns,
i Cartró, en l’article dels “Costums
Miquel Marzal, Xavier Miret, Antoni
perduts” publicat a l’Eco de Sitges el
Sella i Roland Sierra, van realitzar
14 de febrer del 1909: “Ja no és sols
una labor de recerca i investigació
a la vida íntima i a les tradicions dels
realment digne d’encomi, donant per
pobles on s’hi nota l’indeferentisme,
resultat, aquest cop si, la publicació
sinó també a les diversions i festes
de referència per a conèixer la
expansives,...ja sia perquè als veïns els
història del Carnaval sitgetà. Les
dol deixar la casa, ja per la tremenda
seves fonts, primordialment, són els
crisi econòmica, els uns amb pocs
periòdics locals, els arxius municipal
treballs i els altres amb dues collites de
i de les entitats locals, algunes
vi als celler sense compradors, i si en
referències en llibres d’història o
surt algun és amb o fertes ruïnoses;
costums locals (“Sitges dels nostres
és el cas que la gent realment no
avis”, d’Emerencià Roig i Raventós,
està d’humor. Així és que els balls de
2000. Primera publicació monogràfica
i “Costums perduts”, de Josep Solé
disfresses d’enguany, amb tot i ésser
sobre el Carnaval de Sitges
i Cartró, que, precisament, és un
més escassos, resulten més prims i no
recull d’articles que sota aquest títol es van publicar
són ni l’ombra del que han estat en altres temps.” També
a l’Eco de Sitges a primers del segle XX), i els relats
ens dona a entendre el canvi d’escenari principal, en
dels seus protagonistes actuals. L’exhaustiu allau de
l’article del 21 de febrer del mateix any: “El carnaval
referències escrites i gràfiques de tota mena que recull
d’avui és de saló, s’ha apartat de les bullangues de carrer
aquesta publicació, molt sàviament compartimentades
i s’ha apoderat dels salons aristocràtics, on es fan assalts i
cronològicament en 5 períodes, mostren i demostren
lluïts cotillons, donant lloc que les famílies amigues celebrin
plenament l’arrelament popular que aquesta festa
reunions, i portin, les senyoretes, elegantíssims i escotats
té a Sitges, des de fa... bé, com hem dit abans, des de
trajos i els joves l’aristocràtic frac i calça curta.”
sempre.
Per això no és casual que una de les revifalles més
Les notícies escrites regulars no es donen, òbviament,
interessants es produís a partir de meitat del segle
fins a l’aparició dels primers periòdics locals. La “Revista
XIX, de la mà dels americanos, pel seu abundós poder
Suburense” apareix el 4 de febrer de 1877. Una publicació
econòmic, si bé això també va representar reconduir
amb vocació ultramarina, doncs anava adreçada també
les exaltacions a la via pública cap a sessions de ball
a la colònia de sitgetans de les Amèriques. Deixà de
i disfresses en locals tancats, que donarien pas a la
publicar-se el gener de 1878. L’1 de març de 1886, surt
formació de les primeres entitats privades d’esbarjo, i
el primer número de “El Eco de Sitges”, i de la mà de la
que han tingut la continuïtat (amb nombrosos canvis i
família Soler (ja van per les quatre generacions) segueix
vicissituds) fins els nostres dies. Després d’un període
publicant-se puntualment cada setmana. L’1 de gener de
de decadència, a finals del segle XIX i principis del XX,
1894, surt “La Voz de Sitges”, que tingué la seva fi al cap
arrel de l’expansió industrial i comercial, per la 1ª guerra
de sis anys, i la seva continuïtat en una nova publicació,
mundial, i una nova època de bonança econòmica, a
“Baluard de Sitges”, que va fer la seva primera aparició
partir del 1914 i fins pràcticament finals dels anys 20,
el 4 d’agost del 1901, i la seva darrera la mateixa data en
torna l’esplendor del Carnaval sitgetà.
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Abans, però, de la creació d’entitats que serien els
generadors principals de l’energia carnavalesca, els
costums i tradicions locals no eren pas diferents dels
d’altres poblacions més properes o, fins i tot, de molt més
lluny. Així, podem trobar referències a balls de disfresses i
de màscares (tot i les periòdiques prohibicions oficials de
tapar-se la cara, dèria que s’ha anat repetint cíclicament,
i que també cíclicament els sitgetans s’han entestat en
desobeir). A una mena d’organització de comparses

1912. Carrossa del Casino Prado Suburense

a través dels gremis professionals (boters i mariners
marquen la pauta). Fer la figuereta (dur una canya amb
una llaminadura penjada d’un fil, i fer-la ballar al davant
la mainada que havia d’encalçar-la amb la boca). Llançar
confits i fruits secs, bé contra les comparses rivals, bé
contra el públic del carrer. Escriure i recitar (o fer recitar a
la canalla, en els balls infantils) sàtires i retrets sobre fets
o personatges públics. Emblanquinar la cara i vestits de
tothom amb farina. Jugar al “Jo te l’encendré” (posar-se
un tros de paper penjat al darrera dels pantalons, i amb
una espelma encesa intentar encendre aquesta mena
de “llufa” a altri, procurant que no t’encenguin la teva).
I també ballar les danses. Josep Soler i Cartró també en
fa esment en l’article del 21 de febrer del 1909: “El millor
d’aquells carnavals eren les danses que es ballaven...” i en
fa una descripció acurada. I hi insisteix en l’article d’1 de
març de 1914: “També se’ns ha ficat la ditxosa moda amb
els ballables. Anys enrera, per Carnaval, es feia molt cas

de les danses que els tres dies a la tarda ballaven dones i
homes disfressats de tota manera... i al so de la música, la
tonada de la qual ens facilita el nostre amic el mestre don
Magí Sans, de Vilanova, i que publiquem en l’adjunt gravat.
Segons dades recollides pel senyor Sans, i que nosaltres hem
comprovat, la música d’aquest ballable data del segle XVIII”,
ensems que se’n reproduïen unes partitures, resultant
que aquestes danses tenen molta semblança musical i
coreogràfica amb les Danses de Vilanova, que encara es
celebren actualment.
Possiblement, o més ben dit, de ben segur, que un dels trets
més repetits en tots els carnavals del país, és la figura d’en
Carnestoltes, el Rei dels Pocasoltes. Sigui representat per
un ninot, o bé encarnat per algun esforçat actor vocacional.
A Sitges, i llegint el “Sitges dels nostres avis”, d’Emerencià
Roig i Raventós, també es reverenciava aquesta reial
figura, que feia el seu arribo i desfilada pels carrers de la
vila, acompanyat de la seva comitiva de disfresses, molts
al damunt de carruatges, i propiciant les també típiques
batalles de confits: “Els homes anaven abillats amb vestits de
festa i careta, i molts de pagès amb grans mantes, on hi havia
unes bosses que duien plenes de caramels i confits de farina
La comitiva, tot anant pels carrers, feia confitada, o batalles de
confits... Era tan l’engrescament dels lluitadors, que en alguns
moments semblava més que una distracció una veritable
agressió. A mans plenes llançaven els confits i caramels
amb tota la fúria. Era una veritable metralla que, llevat dels
combatents, feia fugir tothom.” Val a dir que, quan s’arribava
a les cases de les autoritats, els caramels es llançaven
amablement i amb respecte. Després, els components de
la comitiva assistien als balls organitzats pels col·lectius
d’esbarjo “El Gra” i “La Palla”, antecessors de les entitats
privades que van institucionalitzar la competència i
la rivalitat, com anirem veient tot seguit. Gràcies a les

1916. Carrossa infantil de la Societat Recreativa El Retiro amb carros de Tomàs Matas

publicacions periòdiques locals que abans hem esmentat,
tot i que algunes d’efímera vida, s’ha pogut constatar
que, a més, des de finals del segle XIX, fins ben entrat el
segle XX (fins la guerra civil), es va donar la circumstància
de comptar amb més d’un Carnestoltes, doncs arrel de
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l’aparició i consolidació de les societats privades d’esbarjo,
que van substituir en la organització dels actes festius els
gremis, són aquestes entitats les que tenen cura de fer un
arribo i un enterrament d’en Carnestoltes, cadascuna pel
seu costat i maldant per fer-ho millor que l’altre.
La rivalitat tindria un dels seus punts d’inici en la
competència musical entre dos mestres de música,
don Joaquim Oller Fontanet, mestre de Capella i oficial
de l’Ajuntament, que, a més de rebre una retribució,
reconeguda com a molt minsa, comptava amb el
compromís municipal de l’exclusivitat de les actuacions
musicals a la vila, i don Josep Carbonell Vidal, músic de
l’orquestra del senyor Oller, que cap el 1860 va començar
a ensenyar música a alguns joves, escriure peces de ball
i fer alguna serenata, provocant la queixa del mestre
Oller, reclamant aquest a l’alcalde la seva exclusivitat
contractual. De tot aquest afer, en dona complida
i extensa explicació Josep Soler i Cartró, en sengles
articles a l’Eco de Sitges, de 7 de març, 14 de març, 21 de
març, i 18 d’abril de 1915 en els seus “Costums perduts”.
De tot l’enrenou en va resultar l’establiment de dues
formacions musicals que, popularment, es van conèixer
com la banda de música dels Vells (mestre Oller), i la
dels Joves (mestre Carbonell), i la divisió d’opinions dels

1915. Carrossa retirista

sitgetans, amb partidaris d’una o altra formació, ensems
que recolzats per l’un o per l’altre col·lectius d’esbarjo
existents. Per no fer-ho més llarg, val la pena reproduir
un resum molt encertat que Miquel Forns fa en una nota
explicativa de l’escrit “Dos Carnestoltes... i dos Arribos
alhora!”, publicat en el núm. 31, de la revista municipal
de cultura popular “La Xermada”, corresponent al
carnaval del 2003: “La Palla” i “El Gra” foren dos col·lectius
d’esbargiment que existiren a mitjan segle XIX, rivals entre
ells. “La Palla”, que fou el bressol de la Societat el Retiro,
va fer pinya entorn el Casino Primero de Sitges instaurat el
1861 i la banda de música dels Vells, fins que es fundà el
Retiro el 1870. Mentre que “El Gra”, precedent del Prado,
impulsà el 1861 la formació del Casino Suburense, que
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anys més tard derivà en el Casino Prado Suburense, fundat
oficialment el 1877 i encoratjats també per la banda de
música dels Joves. Les bandes dels Joves i dels Vells també
eren rivals entre elles, arrossegant col·lectius de persones
que en feren causa comuna.” Val la pena puntualitzar que,
com explica Josep Soler i Cartró en un dels seus articles
sobre la competència musical, el del 18 d’abril del 1915,
el mestre Carbonell va procurar la construcció de l’edifici
d’El Prado Suburense ja l’any 1869, inaugurant-se, com a
sala de ball solament, amb un ball de disfresses el 2 de
febrer de 1870.
El Casino Primero de Sitges desapareix entre 1878 i 1879,
i el Casino Suburense es va desfer el 1887, i així durant
uns quants anys són quatre les entitats formalment
existents, si bé des de la seva creació, tan el Casino
Prado Suburense, com la Societat El Retiro són els qui
s’enduen el gat a l’aigua, essent, a partir del 1887, i fins
el 1905, que aparegué una tercera entitat en discòrdia,
La Palma, els dos epicentres no solament de les festes
carnavalesques i musicals, sinó de tota mena d’activitats
culturals i d’esbarjo.
De la competència i rivalitat entre Prado i Retiro
de finals del segle XIX en tenim constància per les
cròniques de les novelles publicacions periòdiques, si
bé cal fer esment que (com no podia ser d’altra manera,
i ara no és el lloc ni moment de dissertar sobre el
tarannà tradicional sitgetà) la bonesa i complaença, o
la crítica ferotge que fan en les seves cròniques, sobre
les activitats d’una i altra societat, va d’acord amb la
filiació envers cadascuna de les entitats, doncs també
les revistes locals s’arrengleraren a favor d’una o altra
opció. Aquesta mena de militància té també la seva
versió política, doncs són molts els polítics locals, de
totes les èpoques, que han estat destacats dirigents
d’alguna de les societats locals, i/o a l’inrevés. S’ha
arribat a dir que les eleccions a la presidència d’entitat
eren com una mena de “primàries” per a l’Alcaldia
(encara que s’hagi dit com a broma de Carnaval).
El cert és que la història sitgetana està farcida de
picabaralles polítiques, que tenien el seu origen en
aquesta rivalitat.
En aquells anys té preponderància els balls de
disfresses, que es celebraven en diverses ocasions
(fins i tot més enllà de l’època pròpia del carnaval), i les
entitats competien en veure qui tenia major poder de
convocatòria, fent desfilar les comparses que assistien
al ball, pels carrers de la vila, i comptabilitzant el número
de parelles que tenia cadascuna. Òbviament, llegint les
cròniques periodístiques, els números no quadraven
mai, doncs augmentaven o minvaven, en funció de la
filiació a una o altra entitat del cronista de torn.

Poc a poc, també, el personatge d’en Carnestoltes agafà
volada, per la competència entre entitats, i el seu arribo
(per duplicat, és clar), acompanyat de comparses de
disfresses, seria un altre precedent de les actuals rues.
Arribà, però, una nova època de decadència, deixant-se de
fer “arribos” i centrant-se els actes, pràcticament, només
en alguns balls als locals de les entitats. L’any 1905 hi ha
una revifalla molt interessant, quan apareix un tercer en
discòrdia, que és la societat “La Palma” (escissió pradista).
Aconseguí el seu màxim protagonisme l’any següent quan
en el ball inaugural de la temporada carnavalesca (per Reis,
ja que encara el Carnaval comprenia, de fet, tot el temps des
d’acabat el Nadal, fins el principi de la Quaresma) aplegà
una seixantena de parelles, el doble que cadascuna de les
altres dues societats. I per la Candelera tragué al carrer
una comparsa de més de 100 parelles, repetint resultats el
dimarts de Carnaval, i tornant a doblar les dels seus rivals.
L’aventura va acabar l’agost del 1908.
A partir de 1914, una nova etapa d’esplendor, a dins i a
fora, als locals i al carrer. Per a la iconografia popular local
queden, per exemple, les fotografies de les cavalcades del
dimarts de Carnaval del 1915, amb una torre i far marítim
reproduïts al damunt d’un carruatge de cavalls que va
treure el Prado, o el canó que igualment va construir-se per
la cavalcada del Retiro, clar antecedent dels famosos canons
alemanys “Bertha”, que tant havien de castigar la capital de
França el 1918. A més, disparava paperets i llaminadures.
D’aquest mateix any 1915 data una de les anècdotes més
comentades, com va ser la matança del gall. Al “Casinet de
Baix” (com popularment s’anomenava al Retiro, així com el
Prado rebia el nom de “Casinet de Dalt”, per la seva ubicació
geogràfica dins el poble), en plena disbauxa del ball de
l’Extermini del dimarts a la nit, un grup de comparsers va
tenir la infeliç idea de degollar un gall de viu en viu, per
fer escarni de la societat rival. (El símbol i escut del Casino
Prado és un gall, així com una lira ho és del Retiro). Aquesta
“gresca”, i les reaccions irades dels seus oponents, va durar
un bon grapat d’anys, encara que el gall que s’escorxava fos
ja de mentida.

1915. Carrossa del Canó. Societat Recreativa El Retiro

1912. Carrossa de La Torre. Casino Prado Suburense

La competència per treure més parelles a les comparses
al carrer, amb davallades i revifalles contínues, està
també farcida d’anècdotes picaresques, com pugui
ser fer venir parells forasteres, o fer-hi participar joves
adolescents, o els col·lectius més inversemblants. Hi
havia parelles que “s’infiltraven” momentàniament en
les files rivals, per fer-los creure que ja eren molts més, i
tot seguit “desertaven”. També es diu que s’havia arribat
a “sobornar” parelles per a que, a darrera hora, es
canviessin de bàndol. I avui en dia ens posem les mans
al cap pels trànsfugues polítics... Sigui com sigui, en més
d’una ocasió s’aconsegueixen superar les dues-centes
parelles.
Val la pena reproduir, pel seu significat satíric i plenament
carnavaler, l’esment que es fa en una crònica del “Baluard
de Sitges”, del 17 de febrer del 1923, sobre l’èxit del Retiro en
haver aplegat “por la comparsa de solteros 1.004.536 parejas
y por la comparsa de casados 8.554.843 parejas.”
En la dècada dels anys 20, tot i que entremig tragué el cap
la dictadura del general Primo de Rivera, el Carnaval no
s’atura. L’estructura, en certa mesura, s’estabilitza en els
balls d’inauguració de temporada, per la Candelera i tots
els diumenges fins la setmana de Carnaval (balls que,
per allò de la rivalitat, procuraven ser imaginatius en el
seu motiu: ball holandès, ball blanc i negre, de mantons,
ball cubà, vuitcentista, etc.), amb balls de gala el dijous,
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ORÍGENS MÉS REMOTS (abans de 1900)

1926. Orquestrina Pallarés de Sitges amenitzant un dels balls

el diumenge, el dilluns i el dimarts, i els balls infantils,
el dilluns a la tarda, amb l’afegitó de les comparses de
tarda i nit del dimarts. Els dos Carnestoltes van arribant
puntualment (el del Prado, a l’estació de tren, i el del
Retiro a baix a mar, bé sigui al passeig de la Ribera o al
Baluard), si bé acostumaven a fer-ho el diumenge abans
de Carnaval. En algun d’aquests arribos s’hi incorporen
esporàdicament elements del folklore propi de Festa
Major (cap-grossos, gegants, dracs, diables). Les comitives
desfilen pels carrers fins arribar a les respectives seus
socials, on llegeixen el seu discurs satíric. Comencen a
sovintejar els incentius a les disfresses, amb la donació
de premis. Les sessions de cinema s’incorporen al cicle
festiu (sobretot, dimecres de cendra). Les cavalcades
(encara no se’n deia genèricament rua a les desfilades de
carruatges decorats) no sovintegen tant, i s’acostumen
a fer el dimarts a la tarda. Així, enmig d’una nova
decadència econòmica, i uns quants anys sense notícia
del Rei Carnestoltes, el Casino Prado el retorna al carrer,
a l’enterro del dimecres de cendra del 1935, i el 1936
celebra també, aquest cop el diumenge de Carnaval, el
seu arribo.

1930.
El Retiro.
Ball
del barret
de copa.
1930.
El Retiro.
Grup
de disfresses
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Ni que sigui per a deixar-ne constància, més aviat
anecdòtica, és interessant l’esment que -en el llibre
“Cinc mirades al Carnaval de Sitges”, en el capítol dedicat
als primers carnavals (fins el 1900)-, es fa sobre un
document obrant a l’Arxiu Històric de Sitges, escrit sobre
pergamí, sense datar, però que els historiadors han
dictaminat que pertany al segle XV, i que es tracta d’una
taula o calendari perpetu de les festes movibles, en la
que ja hi consta la festa de Carnestoltes. També, en el
mateix llibre i capítol, es referencia el que representa la
primera constància escrita d’un ball de Carnaval a Sitges,
l’any 1586, ni que sigui de forma tangencial, doncs és en
la documentació pertanyent a un procés judicial, que en
el relat dels fets s’esmenta que aquests van ocórrer un
“vespre de Carnestoltes”, precisament “en el transcurs del
ball”.

ORIGENS PROPERS (1939-1980)
El 1939 s’ha acabat la guerra civil i s’ha acabat el Carnaval.
Suprimit, prohibit, censurat, abolit... o no? Doncs si,

oficialment. Però no, pràcticament. O no del tot. Ja el
1940, al Prado, i a partir del 1942, al Retiro, es tornen a
celebrar balls “de temporada”, allò que més endavant,
i eufemísticament, se’n diria “las fiestas de invierno”.
No hi ha disfresses, majoritàriament, encara, llevat dels
balls infantils que gaudeixen d’una permissivitat més
paternalista. Amb intermitències, fins a finals dels anys
40, es celebren balls les setmanes prèvies al Carnaval,
els balls de societat el dijous gras, el ball de l’extermini,
el dimarts. No cal dir que les cròniques al ja llavors únic
setmanari local, l’Eco de Sitges, feien servir tota mena de
sinònims com “trajes de época”, “bailes de sociedad de
trajes”, “temporada de bailes de invierno”, la qüestió era
no emprar cap dels mots més propis de la terminologia
carnavalesca sitgetana (ball de “l’assalto”, de “l’extermini”,
disfressa, o, sobretot, “Carnaval”).
Els anys 50 veuran el ressorgir de la màscara i el fardo
(no està la butxaca per a masses alegries de vestuari, tot
s’ha de dir), l’estabilització de les programacions a les
entitats, la “vista grossa” de les autoritats a les anades i
vingudes dels disfressats pels carrers, per anar als actes
de les entitats, però passant pel Cap de la Vila, on hi
comença a concentrar-s’hi, casualment, públic que vol
veure tot aquest moviment. I també va veure aparèixer
la denominació genèrica de “Fiestas de invierno”, que
va fer fortuna. L’anècdota arrel dels equívocs per
l’anonimat, i arrel dels controls i identificacions que calia
fer a les entrades dels balls, és extenssíssima, ja sigui de
fets reals o inventats.
Eren els anys dels primers turistes i es pretenia donar a
conèixer el nom de Sitges arreu, associat a unes festes
de gran qualitat. L’any 1959, organitzat pel “Fomento
del Turismo”, es celebra el primer ral·li de cotxes antics,
que no pas de forma casual, té lloc el diumenge de
Carnaval, i una de les seves peculiaritats és que els
seus participants ho fan disfressats d’època. A més de
la pretensió de publicitat externa, lloable i recomanable
pel desenvolupament econòmic (turístic) de la vila, es
volia “disfressar” la celebració més popular del Carnaval,
donant-li a tot plegat una aparença molt més d’acord
amb la oficialitat i amb la prohibició encara en ple vigor
de màscares i disfresses.

1957. Programa de mà de les Festes d’Hivern del Casino Prado

Però
la
intenció
d’implicar
activament
les
dues
societats
en
l’esdeveniment
automobilístic, no va tenir
èxit. I si bé a les entitats
els va venir bé, per fer
més dissimulada la seva
activitat
carnavalesca
“il·lícita”, englobant els
actes i balls dins del mateix
sac de les “Fiestas de
invierno”, on es celebrava
aquesta cursa de cotxes
que, explícitament, ja tenia permís per a les disfresses, la
inèrcia i la iniciativa més de caire popular anava per un altre
rumb.
Sense voler entrar en detalls, cal fer constar que alguna
opinió sentida, a modus de “llegenda urbana”, que atribueix
al ral·li la virtut d’haver recuperat les disfresses pel Carnaval
sitgetà o que aquest es va revifar sota el seu aixopluc, apart
d’inexacta, és falsa.
Els anys 60, apart de ser els d’institucionalització de les
xatonades, també són els del retorn al carrer, encara que no
pas formalment en actes organitzats explícitament, però són
majoria els grups que, bé de “fardo”, bé amb disfresses més
elaborades, fan les seves desfilades improvisades per acabar
visitant els locals d’una o altra entitat que, en permetre
l’entrada gratis a tots els disfressats, omplien de gom a gom.
El carrer resta un xic de protagonisme a les entitats, que
segueixen però amb els balls del diumenge previ al Carnaval,
el ball de societat del dijous gras, el sopar a l’americana i ball
el dilluns (sopar conegut com a “panaché” al Prado i com a
“lunch” al Retiro), els balls infantils, que van variant de data,
el ball anomenat de l’extermini, el dimarts, i la cloenda el
dimecres de cendra, amb la cada cop més multitudinària
xatonada. També en aquests anys, i a conseqüència de
l’anonimat recuperat que representa la màscara, la diversió
favorita dels disfressats és escometre, escarnir o simplement
saludar els coneguts pel carrer, tot dient allò que ha passat a
formar part del lèxic més propi del carnaval sitgetà, en un to
picaresc i burlesc: “Que me conosses...?!”

1959. Primer Rally de Cotxes d’Època Barcelona-Sitges
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El final dels anys 60 i meitat dels 70, tornen a marcar
una davallada en el Carnaval de les entitats, que veuen
desaparèixer balls i actes, incloses xatonades, per
manca de quòrum. Cada vegada són més les colles que
s’organitzen col·lectivament, preferentment, de gent
jove, i són els anys de les primeres discoteques, dels
bars amb ambientació musical, i són molts els locals
que s’incorporen a l’oferta lúdica, diversificant els punts
d’encontre i celebració dels grups de disfresses. Però
això no significà una davallada del Carnaval, que seguia
creixent en conjunt, dins d’una sana anarquia. Segueixen
imperant la màscara i el fardo, que tímidament va
cedint lloc a disfresses més treballades, gràcies a la
preponderància de grups o colles, davant de la disfressa
individual (i també més d’acord amb les capacitats
econòmiques del moment). L’epicentre de la festa és als
carrers, no pas a l’interior de les societats, i estava clar
que, per recuperar la seva hegemonia, calia sortir als
carrers i tornar a exercir-ne el seu control i domini, com
havia estat abans de la guerra civil i més abans.
L’any 1976 és moment propici. Ja mort el dictador Franco,
i comptant amb la ja llarga tradició de permissivitat, el
Retiro planifica i organitza, pel diumenge de Carnaval a la
nit, una desfilada de comparses que va sortir de l’entitat,
passant pel Cap de la Vila i tot el centre del poble, tornant
a la seva seu on van ser rebuts com autèntics herois.
Anaven acompanyades d’un camió engalanat (paperets,
serpentines i branques de palmera), que va esdevenir
record i homenatge dels mítics carruatges de primers de
segle, i precursor de les actuals plataformes. De l’èxit també
al carrer, en donen fe les fotografies que hi ha del fet, en les
que es pot apreciar un Cap de la Vila absolutament ple de
públic.

aparició d’una nodrida comparsa de “Brasileiros”, al
damunt del “tren” del Retiro, així com una reproducció
del “Mazinger-Z”, personatge televisiu de dibuixos
animats molt popular en aquells anys. Una novetat va
ser la cremada d’aquest “robot” a baix a mar, el dimecres
de cendra, amb focs artificials com a cloenda, fet que
anticipava la recuperació de l’enterrament i crematori
del Rei Carnestoltes, que haurien de reaparèixer l’any
següent.

1977. Casino Prado. Carles Candel, el primer Carnestoltes de la democràcia

1976. Primera Rua de la democràcia, organitzada per la Societat Recreativa El Retiro

I si el Retiro recuperà les comparses (i carrossa) al carrer,
el Prado recuperà l’any següent la figura del Carnestoltes.
Acompanyat de “majorettes” i diverses comparses, i al
damunt d’un vehicle utilitari descapotable adornat per
a l’ocasió, el Carnestoltes del Prado va llegir una “Auca”
satírica al Cap de la Vila.

1979. El Retiro. Carrossa de Mazinger Z

I ja tenim nova remuntada del Carnaval, a les entitats,
al carrer i, de retruc, als establiments d’oci, restauració i
turístics o de serveis en general, doncs l’afluència de públic
foraster comença, atret per iniciativa tan pionera en aquell
moment, i no ha parat fins avui mateix doncs any rera any
s’aniran incorporat nous elements i nous incentius que fan
el Carnaval de Sitges tan atractiu.
L’any 1978 es dona un pas més, en coordinar-se les dues
entitats i sortir comparses i carrosses en un recorregut conjunt,
el diumenge de Carnaval. En total surten al carrer 7 carrosses.
El Retiro repeteix comparses infantils, que ja havia iniciat l’any
anterior. No surt, però, cap Carnestoltes, ni d’una ni d’altra
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entitat, com tampoc no ho farà l’any següent. Es tornen a
recuperar balls i actes a les entitats. I s’inicia una polèmica, que
durarà força temps, entre els partidaris de models anteriors
(el fardo i el “que me conosses?”), i els –sense voler, volentinnovadors i renovadors del Carnaval de Sitges.

En aquests anys, la participació espontània
d’homosexuals enmig les comparses és habitual, i tan la
magnificència del seu vestuari, com també l’expectació
morbosa que provocava la seva desimboltura, després
de llargs anys de repressió, van ser dos al·licients més
per a que el Carnaval de Sitges fos un pol d’atracció de la
comarca i de més lluny.

Clarament, la balança es decantarà, pel que fa a les rues,
del costat dels nous aires tropicals, doncs són les entitats
les que li fan costat. Així, l’any 1979 és el de la primera

L’entrada en la dècada dels 80 va suposar un seguit de
recuperacions i novetats que han marcat definitivament
el Carnaval de Sitges, tal i com el coneixem actualment.

1977. Auca satírica del Carnestoltes del Prado

1976. El Retiro. Cartell de la primera rua en democràcia del Carnaval de Sitges

Extret del llibre de Jordi Cubillos, “Sitges: el Carnaval", editat per AROLA EDITORS, el gener del 2006, amb
col·laboració de l'Ajuntament de Sitges. Editat dins la col·lecció "Post Festum", de divulgació de festes populars.
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AMB PERFUMS DE SOCARRIM

per Ramon Soler
Carnestoltes de 1987 i President de la Comissió Municipal de Carnaval 1997-2000

Dimecres de Cendra, al vespre. S’abaixa el teló. Tot ja
s’ha acabat. Set dies frenètics llençats a la foguera.
Sa Majestat se’n torna cap a les seves cavernes... per
retornar l’any següent.
Platja de la Fragata, encara vestit de Rei dels Pocasoltes,
fas el camí de tornada cap
Us dirà adéu en Carnestoltes,
a l’entitat que t’ha donat però ni que em cremin tornarè,
aixopluc. Tornes al Retiro després de donar mil voltes,
al Retiro, l’any que ve!
un Dimecres de Cendra,
l’any 1987. Amagat entre I ara, Carnestoltes, vol ballar com cal:
la meva marxa ja no té espera
els companys de comparsa i, encara que tingui novio formal,
de Paperets enfilem cap treuré a ballar una noia soltera.
I és que si no la trec a ballar, peto!
al Nàutic, espigó i escales Avui, obriré el ball,
amunt, per mantenir la amb la Carmen, de l’Eco.
incertesa de “si l’han cremat
o no”. Us dic que el primer
que vaig fer es llençar en
mar les sabates que duia.
Eren un 37 de senyora i jo
calço un 41 d’home. No us
explico com em van quedar
els peus.

Paperets Club va organitzar deu anys seguits el
personatge i jo hi vaig estar durant els cinc primers.
De tots en guardo bons records i moltes anècdotes,
algunes de divertides i d’altres no tant. En Jordi Cubillos
va fer el Carnestoltes de l’any 1988. Aquell any no
l’havíem de fer i recordo
que en una nit de Quinto
a El Retiro, acabant-se
les festes de Nadal, el
president Mario Parra em
crida a la sala de juntes,
i acompanyat de l’Abdon
Vidal em demana, ens
demana a Paperets, que
hem de fer el Carnestoltes.

En Jordi anava de Rei
Musulmà (Mustelafà Ben
Fart de Moixama) i vam
decidir
que
arribaria
en alfombra màgica. A
l’assaig, amb un ternal que
anava de la Parròquia per
damunt de les escales, el
En aquesta tornada, descalç
vam probar amb un sac de
et vas passant la pel·lícula
sorra. A mig camí, el sac
dels fets –suposo que als
va caure. Tots vam mirar
altres que han passat pel
en Jordi, que es va quedar
personatge els ha passat
el mateix– i et vénen totes 1987. L’autor de l’article, Ramon Soler, ballant al Retiro amb la seva Tieta Carmen blanc. Algú va dir amb veu
després de llegir-li el vers que s’acompanya a la fotografia.
alta: “Aquest és el soroll
les imatges i músiques que
que faràs tu demà”. A la façana de Paperets, al carrer
et xiuxiuegen al cervell. Els dic als company, en to de
Parellades, des del minaret, a les dotze del migdia i a les
broma: “demà torna a ser Dijous Gras!”. Malgrat els peus,
sis de la tarda, oració.
l’experiència havia estat molt, molt positiva. Amb ganes
de repetir (que aviat em van passar) no per no tornarhi, sinó per servar un record que ha de ser únic. Aquell
també va ser l’any dels “conillets” i l’any d’un ajudant de
cambra, durant les rues, que per anys que passin encara
ens ho recordem: en Joan Reina. També el 1987 va ser el
primer any de la Reina del Carnaval.
La proposta de representar el personatge va venir des
de El Retiro, a Paperets Club i en aquell moment de
tensions carnavalesques, només vam posar una sola
condició, que era la de poder anar al Casino Prado.
Condició acceptada. Dissabte de Carnaval, amb el tren,
l’Abdon ens hi va acompanyar fins a la cantonada.
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Ramon Soler, Carnetoltes de 1987

1990. Mustelafà Ben Fart de Moixama arriba a Sitges sobre una estora màgica.
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L’any seguent, 1989, l’enyorat Josep Carbonell –Pepet
Matataurss i Bones Cartes–. Vam decorar la façana de
Paperets amb unes cartes gegantines que vam obtenir
d’El Corte Inglés que les havia posat a l’aparador de plaça
Catalunya i on la llavors carrossaire, i futura presidenta
d’El Retiro Elena Ferré, les va veure i ens ho va fer saber.
L’any que el Carnestoltes, Dijous Gras, va ser portat en
volandes pel carrer Major pels carrossaires, ja que el
ventall de cartes que duia a la carrossa difícilment podia
esquivar els balcons de les cases. I també l’any de: I la
coca?

decidir que el nostre cicle havia acabat i vam passar a
ser espectadors.
Com he comentat unes ratlles abans, Paperets va fer
deu anys seguits el Carnestoltes i fou l’últim d’aquests
l’any 1996.
Casualitats de la vida, el 1997 afrontava el repte de ser
president de la Comissió de Carnaval, acompanyat, en
principi, pels quatre excarnestoltes dels que abans n’he
parlat i també de Juan Antón Celdran, el maquillador que
havíem tingut els anys anteriors. També l’Àngel Lorenzo,
en Josep Gràcia i en Robert Alcon ens van acompanyar
els anys de Comissió. Algú, amb mala intenció, va dir
que el fet de que Paperets deixés de fer el personatge
va ser una qüestió de la nova Comissió. Res més lluny
de la realitat. Quan vam estar nomenats, El Retiro ens
va informar que ja tenien grup triat per fer el paper
principal i que era el grup de teatre Setèkrit.
Ens tocava tornar de nou, entre altres actes, a tenir cura
del Carnestoltes, però ara des del vessant organitzatiu
general i entenent que l’organitzava una entitat que
triava el seu grup.

1989. Josep Carbonell fa de Carnestoltes amb Paperets Club

El 1990, repetia personatge en Josep Maria Rosés, un
altre Lluís XV. L’any que va arribar en grua i que, gent
previsora de Paperets, sabent el do de paraula d’en Josep
Maria, va preparar un discurs per a que el fes tot baixant
a peu per les escales, per si la grua s’espatllava. Coses
de la vida, a les dues de la tarda no teníem grua perquè
estava avariada... La van poder arreglar i el discurs el
va fer tot baixant dins la cistella. El carrer Major estava
en obres i vam arribar a l’Ajuntament pel darrera, pel
corraló. Al Prado, dissabte, Sa Majestat li va dedicar un
vers al president de la Comissió Municipal del Carnaval,
Isidre Pañella, que estava indisposat i pràcticament no
va tastar res de menjar.
Arriba el 1991, en Juli Cubillos representà el personatge
reial. De nou Lluís XV. Podríem dir que va ser l’any que
l’Arribo es va retardar gairebé una hora per culpa...
d’un corsé. Va ser l’any del minuet amb una arribada
espectacular amb la música de “God save de Queen” i
una baixada senyorial del personatge, acompanyat de
patge per un passadís elevat a les escales de la Punta.
Aquest va ser el darrer Carnestoltes que jo vaig poder
gaudir des de Paperets. Uns quants dels veterans vam
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Si una cosa vam aprendre aquell primer any és que és
molt diferent estar a un costat o a l’altre i que havies
d’anar amb molta cura a l’hora de gestionar el diner
públic. Malgrat tot, vam entendre que el personatge
tenia unes necessitats i el fet d’haver estat representant
el personatge, i que també sabíem de les despeses
que originava, ens va fer ser bastant generosos ens els
moments que ens plantejaven tota la programació de
despeses.

L’any 1999 fou la colla Llanto’s i el seus Carnestoltes
clonats, els qui vingueren d’un altre planeta. En Josep
Maria Marcé i en Joaquim Navarrete en foren els
responsables. Dimecres de Cendra, després d’anar
recollint els “morts” de la comparsa, a la platja de La
Fragata hi hagué un “atemptat” que s’endugué a l’altre
barri els personatges.
Recordo que deuria ser pel mes d’octubre de l’any 1999
que em trobava al Janio’s Bar, abans d’una de les primeres
reunions de Comissió amb les entitats que en Jordi Martí
acompanyat sinó recordo malament d’en Pere Sella, em
va preguntar quina era la meva preocupació –em deuria
vere la cara– i jo li vaig dir que encara no teníem qui ens
podia representar el personatge. Ell respongué: “Si vols
el muntem nosaltres, deixa’m uns dies”. Li vaig agafar la
paraula i abans d’una setmana ja teniem grup, es van fer
dir Segon Plat i cada setmana anaven canviant de nom.
Aquell any, les legions de Roma van envair el poble amb
el seu Cèsar –Jordi Martí– al capdavant.
Val a dir que tres del quatre anys que vam ser Comissió
ens vam disfressar. L’any 1997 d’escocesos, tan el Dijous
Gras, que vam rebre Sa Majestat com el Dimecres de
Cendra que vam anar a l’enterro. El 1999 vam anar de
dol rigorós, vestits de negre amb peineta i mantellina i
el 2000 de romans del senat acompanyats de repic de
timbal.

També vam aprendre, i des d’un principi ho vam anar
predicant, que si els personatges havien de tenir les
despeses que tenien i pràcticament les afrontava la
Comissió amb diner públic, els personatges havien de
dependre de la Institució.
Així doncs a partir de l’any 1998 el Carnestoltes, i
també la Reina, van estar organitzats per la Comissió
Municipal del Carnaval, sempre amb la col·laboració
de l’entitat que fins llavors els havia donat tot el seu
recolzament.
Aquell any 1998 va ser encarregat el personatge al grup
de Teatre Cap i Cua i el paper principal el representà
l’Oriol Nebleza, músic i showman excel·lent. L’anècdota
fou que el Dijous Gras, de bon matí ens vam donar
compte que havien robat aquella mateixa nit tot l’equip
de so de les carrosses de Sa Majestat, amb el disgust i
problemes que tot l’enrenou provocà.

El fil no es perd. Aquell any 2004 es va voler commemorar
i es va fer un acte oficial amb recepció a l’Ajuntament de
tots els que havíem representat els personatges. Aquell
any vam fer un sopar, i engrescats per l’Eva Martín, la
nostra Eva, cada any rememorem i commemorem el fet
“d’haver passat a millor vida” i com que tots els sants
tenen capvuitada, ho fem sempre el dimecres després
del Dimecres de Cendra, afegint cada any el nou cremat.
Val a dir que allí ens trobem gent del més diferent que hi
pot haver i de diferents generacions. Hi ha un pare i un fill,
un fill i una mare, dues parelles de cosins i dos germans,
un oncle i un nebot i tots han representat en un moment
o altre a Sa Majestat. Hi ha un Alcalde, que encara ho és,
un cap de l’oposició, que ho continua essent, un que ha
estat cap de gabinet del nostre Ajuntament, entre d’altres
que també tenen les seves arts i oficis. N’hi ha que han
passat per la presidència i comissions tant de Carnaval
com de Festa Major, alguns pregoners que també han
fet predicot i també un pendonista de Sant Bartomeu.
Com veieu n’hi ha de tot i de tots els colors, per això
el dimecres després del dimecres és una festa, una
desconectada de tot per poder gaudir d’uns bons
instants amb els companys d’ofici.

2015. Els socarrimats, el dimecres després de Dimecres de Cendra.

1997. La Comissió de Carnaval disfressada per a rebre la Reina

Què queda de tot això? Probablement el més important.
El retrobament.
L’any 2004 se celebrà el 25è Carnestoltes concebut
com es fa ara, no deixant passar ni oblidar que l’any
1977 va sortir el personatge des del Prado el dissabte
de Carnaval i va anar fins el Cap de la Vila i feu un
predicot. En va tenir cura de realitza’l el molt bon
actor sitgetà Carles Candel.

Val a dir que ens estimem molt l’Eva, la iniciadora. I tots
vam estar molt contents que l’any 2007 fos la Reina del
Carnaval de Sitges. Imagineu-vos una Reina –però que
no exerceix com a tal– entre mig de tant Socarrimat. La
Reina, un personatge que ja ha arrelat entre les noves
generacions sitgetanes i que encara li queda per resoldre
alguna privació. Suposo, crec fermament, que vindran
temps millors.
Enguany ens tornarem a retrobar gairebé tots, de nou,
al voltant de la taula. Cada any amb alguna sorpresa o
altra, que ja se n’encarreguen els dos cremats que ho
organitzen.
Serà fins dimecres després del dimecres. Fins llavors,
salut i que tinguem un bon Carnaval.
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1977 Carles Candel

1980 Josep Ramon Sentís

1981 Josep Maria Rosés

Casino Prado Suburense

Elenc Artístic del Patronat

Elenc Artístic del Patronat

1983 Pere Casterad

1982 Josep Ramon Sentís

1999 J. M. Marcé i J. Navarrete

2000 Jordi Martí

Llanto’s

Romans de la Pobla

1986 Rupert Roca

2003 Josep Maria Almiñana

Societat Recreativa el Retiro

2001 Mia Muntané

2002 Yll, Gràcia, Esteve i Forns

2004 Josep Camps

2005 Sisco Rosell

2006 Josep Maria Tubau

2009 Eduard Cosialls

2010 Ricard Vicente

Societat Recreativa el Retiro

Societat Recreativa el Retiro

1984 Ramon Martín

1985 Jordi Milán

1987 Ramon Soler

1988 Jordi Cubillos

1989 Josep Carbonell

1990 Josep Mª Rosés

2007 David Fullera

2008 Franchu Núñez

1991 Juli Cubillos

1992 Trino Carbonell

1993 Umbert Prat

1994 Antoni Rafecas

2011 Carlos Franco

2012 Josep Milan

1995 Francesc Guirro

1996 Kencho Alcázar

1997 Joan Carles Alegre

2014 Mikel Mata i Toni Alcázar

Paperets Club

Setékrit

1998 Josep Oriol Nebleza

2013 Marc Pérez

Paperets Club

Paperets Club

Paperets Club
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Paperets Club

Paperets Club

La Cubana

Paperets Club

Paperets Club

Societat Recreativa el Retiro

Paperets Club

Paperets Club

Cap i Cua

Paperets Club

Paperets Club

Matxambrats

Panxampla’s

Trip i Traps

1, 2, 3 i ...

Paperets Club

No K-lia

Paparrús

Societat Recreativa el Retiro

Matxambrats

La Gauche Divine

Xispun

A Tope

2015 Marcel Sentís
Erem Pocs
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per Tomás Rodaja

EL XATÓ DE SITGES… DE SITGES?

Llicenciat en Humanitats, Universitat de Salamanca

Des de la Universitat de Salamanca ens arriba aquest estudi sobre els orígens del Xató de la mà del Llicenciat
en Humanitats Sr. Tomás Rodaja, especialista en història de la gastronomia peninsular del SXVI al SXIX. Dos
anys d’estudi han tret a la llum el veritable origen del Xató, ben lluny del Gran Penedès i molt aprop de
l’Empordà. Un treball independent, científic i sense partidismes locals que hem convingut publicar en el seu
idioma original per tal de no perdre’n l’essència.
Conocidas son en el mundillo de la gastronomía las
jocosas riñas, provincianas, pero entrañablemente
entretenidas e ingeniosas, protagonizadas por distintas
poblaciones de la comarca del Penedés y aledaños, y
que versan sobre la paternidad (o bien, maternidad) del
típico plato de Carnaval conocido como «Xató».

De ello se deduce (por el apelativo de “indispensable”)
que ya era conocido el plato, por lo menos en la fonda de
referencia, o bien por el cronista del periódico. Respecto
al nombre, Xató, las versiones difieren. Hay quien
asevera que fue el pintor Casas quien lo comparó con
un “chateau”, o bien que fue el poeta Canudas, e incluso
que fue el propio Rusiñol quien bautizó el plato.

Estas discusiones hacen caso
Sobre la etimología de la
omiso a las voces de folcloristas y
denominación del Xató, Sitges y
antropólogos, y por añadidura, de
Vilafranca del Penedès comparten
historiadores y estudiosos de las
criterio sobre el “chateau” (castillo,
costumbres ancestrales, en las que
en francés), y en cambio, El
se incluye la cultura gastronómica,
Vendrell y Vilanova i la Geltrú se
que pregonan (tal vez en el
inclinan por considerarlo una
desierto) que resulta harto difícil,
derivación del “aixetonar” (pinchar
cuando no, incluso audaz e
las botas de vino para colocarlas el
imprudente, atribuir con certeza
primer grifo), que según afirman,
dicha paternidad, dado que es un
se realizaba en medio de una fiesta
tipo de ensalada común en amplias
en la que el plato que se degustaba
franjas del territorio catalán
era esta especial ensalada.
(mezcla de huerta y mar; escarola,
tomate, anchoa y bacalao). Tan
Por su parte, el Diari de Vilanova
difícil como lo seria atribuir a una
del 16 de febrero de 2007 publicó
población en concreto el origen
el hallazgo de la “verdadera
del “all-y-oli”, o bien de la “botifarra
primera referencia escrita” del
amb mongetes”, y me refiero al
Xató, haciendo mención de una
modo antiguo o de puchero (“tupí”):
cocidas en manteca de cerdo y 1896. Eco de Sitges. Primera referència escrita sobre el Xatón de Sitges. noticia aparecida en el diario
barcelonés “El Sol”, del año 1850
acompañadas de las legumbres
(sin especificar fecha exacta!) en la que se exponía que
salteadas en la paella con la misma manteca del puchero,
el xató formaba parte de la carta de un restaurante
no a la versión “turística” de butifarra a la brasa.
vilanovés de comidas caseras, de nueva apertura en la
ciudad, en la que no se guisaba “...al estilo de las fondas
No obstante, y tal vez por un chauvinismo tradicional, se
extrangeras”, si no que se condimentaban a la perfección “el
empecinan en proclamar y, prácticamente, patentar, que el
mondongo y los callos con all-y-oli, el suculento all-y-pebre,
invento del plato es de tal o cual población.
y el escitante xató”.
Así, se difunde con vehemencia que en el semanario local
Sin ánimo alguno de polemizar, mas bien todo lo contrario,
“El Eco de Sitges”, del 16 de febrero del 1896, se inserta la
con ánimo de aportar nuevas (y viejas) informaciones
crónica de una cena, con numerosos comensales, entre
y datos, con los cuales poder contrastar las diferentes
los cuales el artista Santiago Rusiñol, celebrada el día 13 de
versiones de origen, o de mayor antigüedad conocida,
febrero, en una conocida fonda local, en la que se sirvió un
me permito exponer las que siguen.
“indispensable xató”.
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Sobre la mayor influencia territorial del plato, que
en principio se atribuye a las comarcas del Garraf, Alt
Penedès y Baix Penedès, hay quien comparte opinión.
Así, en el libro “Cuina Catalana – El darrer secret culinari
d’Europa” (1), del reputado especialista culinario
norteamericano Colman Andrews, con prólogo de
Manuel Vázquez Montalbán, el autor afirma que “El xató
va néixer a Vilanova i la Geltrú o, estirant molt, a la població
veïna de Sitges”. Otros autores, sin embargo, la sitúan en
ámbitos distintos. Así consta en la obra “Cuina Catalana
de veritat” (2), de Pere Sans, con elogio y prólogo a cargo
de Manuel Vázquez Montalbán y Daniel Vázquez Sallés,
respectivamente. En este libro, revisión y complemento
del anterior del mismo autor, “Cuina catalana tradicional
i moderna”, que ha sido texto de referencia para los
más prestigiosos cocineros y gastrónomos catalanes, se
afirma, en la receta del Xató: “Amanida tradicional d’una
àmplia zona tarragonina, que té com a centres importants
Valls i El Vendrell. L’amaniment és la salsa romesco freda,
que es coneix com a salvitjada.” Y en el apartado de “Altres
salses”, dedicado a la salvitjada, después de reiterar
que su zona natural es de “la part de Tarragona”, y de
apuntar las numerosas variantes y divergencias en su
elaboración, manifiesta que “És una salsa obligada
per al xató i els calçots escalivats. Si considerem algunes
correspondències amb la recepta anterior (Salseta
Apetitosa de Reus) podem arribar a pensar que aquesta és
un antecedent de la salvitjada.”

netes, una miqueta d’aygua, un pols de sucre, fins que vegis
que ja està fet, força oli, una estona al forn, fins que sia
cuyt...”, se puede encontrar en el Archivo Comarcal de
l’Alt Empordà, en Figueres, como parte de los archivos
complementarios (fondos y documentos de los cuales no
obra en el archivo el original, si no una copia digitalizada),
el conjunto de cuadernillos o notas manuscritas, al
dictado de la hija de la Lola de Foixà (Lola Solés i Saís,
cocinera “ambulante” que, a principios del siglo pasado,
se dedicaba a cocinar los ágapes de fiesta mayor y/o
otras celebraciones, itinerando por masías y localidades
del Empordà), en los que se basó Georgina Regàs para
plasmarlos en su libro.
En uno de dichos cuadernillos consta una receta de cierta
ensalada, a base de escarola con añadido de “anxoves
y bacallà”, aliñada con una salsa de “picada d’ametlles,
oli i vinagre amb pebrot vermell sec”. Ésta fue una de las
diversas recetas o condimentos o menús que no se
plasmaron en el libro, posiblemente porque en una nota
al margen consta: “aquest plat és d’aquells més antichs que
cincuanta anys o més porten caiguts en desús”. No consta
nombre propio de dicha ensalada.
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Ninguna referencia más se halla en diversos libros
culinarios de la zona, como por ejemplo “Cuina casolana
empordanesa” (7), de diversos autores, y editado en
Figueres. Pero son diversas las referencias a fondas,
hosterias y posadas, famosas por sus menús caseros, y
de larga tradición, repitiéndose -entre otras- la Fonda del
Comercio y la Fonda de Ca la Teta, ambas de Figueres.

1846. Diari figuerenc “El bien del País“

Esta sería, en buena lid, y salvo error u omisión, y a
expensas siempre de nuevos hallazgos, la referencia
escrita más antigua del xató, que se data en 1846.

Cabe resaltar que en una mayoría de publicaciones se
denomina el plato únicamente como Xató, o también
Xatonada, como en “La cocina de siempre” (3), de
varios autores, publicada como coleccionable anexo
al diario barcelonés “El Periódico”, siendo pocas las
que incorporan un gentilicio concreto. Así lo hace, por
ejemplo, la obra colectiva titulada “Cocina catalana” (4),
editado en Madrid, que en el título de la receta reza:
“Xató de Sitges”.
Siguiendo la aureola de
un libro “canónico” para
la gastronomía catalana,
como es “La cuina de
festa major i altres plats
de la Lola de Foixà” (5),
de Georgina Regàs, así
como de todo un clásico:
“Art de ben menjar –
Llibre català de cuyna”
(6), que tanta similitud
presentan en la forma de
presentar las mediciones
y los tiempos: “quan
és ben calent, quan són

La
condimentación
es
sumamente pareja a la que
consta en el libro “Art de ben
menjar”, la cual reza así: “Se
posa escarola en una plata, ab
esquexada de tunyina, bacallà,
anxoves, etc. S’agafa penca de
pebrot vermell sech, s’escalda,
se pela y’s dexata al morter;
s’hi barreja una bona picada
d’ametlles ab una mica d’all;
s’hi afegeix oli y força vinagre,
y s’aboca damunt de l’esquexada”. En dicho libro se
denomina al plato “Xató”.

La Fonda de Ca la Teta, a Figueres.

Lola de Foixà preparant una amanida als voltants de 1840. Tant la tècnica com
els ingredients fan pensar que podria tractar-se d’un Xató.

En la actualidad es conocido el Hotel & Restaurant
Duran, donde se ubica “El Celler de Ca la Teta”, cuyos
orígenes como fonda, comidas, alojamiento y parada
de diligencias hacia Olot y Banyoles, se remontan a
principios del siglo XIX, existiendo referencias a dicha
fonda en el periódico local “El Ampurdanés”, siendo la
más antigua la de la edición del 15 de mayo de 1864.
Pero en ellas no se menciona plato ni menú alguno en
concreto. Donde aparece por fin con nombre propio,
“xató”, y la coletilla de “ensalada con anchoas y bacalao,
regada con una salsa avinagrada de picada de almendras”,
es en un artículo insertado en “El bien del pais – Periódico
de las sociedades académica y recreativa de Figueras,
y de Agricultura del Ampurdán”, en su edición número
23 de 1 de marzo de 1846, en la que hacen constar la
necesidad de consumir productos agrícolas autóctonos,
poniendo de ejemplo “una próspera fonda local, en la que
se precia la escarola para componer la ensalada xató...”.

Vemos, pues, que los posibles orígenes ya son
numerosos: Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del
Penedès, El Vendrell, Valls, Tarragona, Reus…y también
Figueres.
Bibliografía consignada: (1) Cuina Catalana, Colman Andrews, Edicions
Martínez Roca, Barcelona, 1990; (2) Cuina Catalana de veritat, Pere
Sans, Editorial Comanegra, Barcelona, 2008 – 2ª edición; (3) La
cocina de siempre, varios autores, Ediciones Primera Plana y Plaza &
Janés Editores, Barcelona, 1994; (4) Cocina Catalana, varios autores,
Servilibro Ediciones y Susaeta Ediciones, Madrid, 1984; (5) La cuina de
festa major i altres plats de la Lola de Foixà, Georgina Regàs, Editorial
La Gaia Ciència, Barcelona, 1981; (6) Art de ben menjar, Adriana i Sara
Adalvert (bajo el seudónimo de Marta Salvià), Editorial Impremta La
Renaixensa, Barcelona, 1930 - 6ª edición; (7) Cuina popular Catalana.
Cuina casolana empordanesa, Lluís Duran, Eduard Puig, Joan Morales i
Vicenç Burgas, Batllia Girona Costa Brava de la Chaine edes Rotisseurs,
Figueres, 1982 -3ª edición-.
Otra bibliografia consultada: “Receptes de cuina empordanesa. Apunts
gastronòmics per a millor conéixer l’Alt Empordà”, Joan Duran, Edicions
Carles Vallès, Figueres, 1988; “Actualització de Com usar bé de beure
e menjar, de Francesc Eiximenis”, ensayo de Mosén P. Argilagosa, de
1899, reeditado por el Bisbat de Girona, Girona, 1999; “The archaic
gastronomy of Catalonia: folklore and fact”, tesis doctoral de J. P. Baker,
Universidad de Arkham – Miskantonic (EEUU), 1945... per cert, aquest
article és completament vertader... menys tot allò que apareix en
aquesta última plana! El nostre Xató també ha volgut disfresssar-se de
fardo! Me conosses?
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Colla a colla
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1, 2, 3 i ... · El Retiro

A TOPE · El Retiro

ALIGUINHOS · El Retiro

MILENIUM · El Retiro

NIT FACIL · El Retiro

NO K-LIA · El Retiro

ASUCAR · El Retiro

CAP PROBLEMA · El Retiro

COKTEL · El Retiro

PAPARRÚS · El Retiro

PAPERETS · El Retiro

SABOR A XOCOLÀ · El Retiro

DISBAUXA · El Retiro

EL 27 · El Retiro

EREM POCS · El Retiro

SET DE CARNAVAL · El Retiro

SUMO · El Retiro

TRIP I TRAPS · El Retiro

HUERTOS · El Retiro

LA GAUCHE DIVINE· El Retiro

LA GRESCA · El Retiro

XISPUN · El Retiro

A TOPE INFANTIL · El Retiro

ELS TRASTOS · El Retiro

LES DIAMONDS · El Retiro

MARKATÚ BATUCADA · El Retiro

MATAS · El Retiro

EREM POCS XICS · El Retiro

FANTASIA · El Retiro

LA BALDUFA · El Retiro
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LA GAUCHE DIVINE· El Retiro

LA GRESCA XICS · El Retiro

LES DIAMONDS · El Retiro

OASIS · Casino Prado

PANXAMPLA’S · Casino Prado

SALSA DEL XATÓ · Casino Prado

MARKATÚ BATUQUETS · El Retiro

PAPERETS · El Retiro

SUGUS · El Retiro

SMILE · Casino Prado

ARC EN CIEL · Casino Prado

BRITS · Casino Prado

CARROSSAIRES · El Retiro

CARRUSEL · Casino Prado

COM TU · Casino Prado

ELI · Casino Prado

LES OLIVES· Casino Prado

MARAKA INFANTIL · Casino Prado

ELEGIBÓ · Casino Prado

GO DANCE · Casino Prado

K + DA · Casino Prado

PESSIGOLLA · Casino Prado

QUITA Y PON· Casino Prado

SERPENTINA · Casino Prado

KIRIKÚ · Casino Prado

LLANTOS· Casino Prado

MARACUYÁ · Casino Prado

TRAPELLES · Casino Prado

TRACTORISTES · Casino Prado

GIMNÀSTIC 52 · Independents

MARAKA · Casino Prado

MATXAMBRATS · Casino Prado

NOVIEMBRE· Casino Prado

BON ROTLLO · Independents

CLUB NATACIÓ

CASES NOVES i EUPHORIA
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Carnestoltes 2015: Marcel Sentís
Reines del Carnaval 2015: Marina i Cristina Albaladejo

25 ANYS DE CASES NOVES
Posteriorment i ja iniciats al món Carnavalesc, van
ser anys de confeccions de disfresses elaborades i de
carrosses construïdes amb hores de treball, fins que
l’any 1998 la colla va passar a ser dirigida per l’Antonio
Pinto que fins el 2011 es va encarregar de la direcció
del grup i de la confecció de disfresses i de carrosses,
alguns anys amb l’ajuda del Roby i altres amb l’ajuda dels
components de la colla.

ANIVERSARI
EUPHORIA I CASES NOVES
SITGES

L’any 2002 la presidència de la Comissió de Festes del
barri va canviar i de la mà del seu president, Fernando
Mateu, el Carnaval va seguir essent una peça important
pels veïns.
Ja al 2010, desprès d’uns quants anys més gaudint del
Carnaval, de nou, es va produir un canvi a la Comissió de
Festes, i l’Andrés Sánchez es va iniciar, amb molta il·lusió
i fins al dia d’avui en la presidència. Juntament amb el
Pinto van iniciar el que seria el seu últim Carnaval, ja que
al 2012 la plataforma del barri va formar part del Casino
Prado Suburense de la mà de la cap de Colla Sonia
Gazquez.

Ens remuntem a aquell antic any 1991 quan,, per primera
vegada, una plataforma de la Comissió de Festes de les
Cases Noves, una plataforma del barri, construïda pel
Roby, s’iniciava en un bonic i llarg projecte ple d’il·lusions
al Carnaval Sitgetà.

Han estat anys de molts canvis i cal destacar que les
Cases Noves, a excepció del 2012, sempre ha participat al
Carnaval d’una forma diferent, com a entitat independent
a la resta de les carrosses que hi participen, juntament
amb el Club Natació i, des de l’any 2014, amb l’actual cap
de colla Aïda Rodríguez.

Allò que va començar amb el seu primer cap de colla
Lluís Lago i el president Manel Guirro, es va traduir amb
molt esforç, en una primera colla formada per veïns del
barri, que sortia al Carnaval amb ganes de passar-ho bé
i gaudir d’un Carnaval ple de màgia i de color.
L’any 1991 va arribar amb doble sorpresa, ja que per
primer cop i fins l’any 1996, la colla infantil de les Cases
Noves també va gaudir del nostre Carnaval gràcies al
Lluis Lago, al Juan Cimorra i a les seves dones que van
aconseguir que els més menuts gaudissin de les rues.
Allò que va començar com un bonic projecte, gràcies
als esforços i dedicació de moltes persones, celebra
aquest any un 25è aniversari molt esperat i desitjat pels
components de la colla que volen celebrar-ho d’una
manera molt especial amb tots els assistents al Carnaval
de Sitges 2016.
Amb moltíssimes ganes desitgem que gaudiu amb
nosaltres de la festa!
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AGENDA CARNAVALERA
DISSABTE 30 DE GENER

DIJOUS GRAS 4 DE FEBRER

A partir de les 12 del migdia i fins a les 2, al Palau del
Rei Moro (carrer d’en Bosc, 10-12) TALLER DE MÀSCARES pels infants amb actuació de la batucada ELI PERCUSSIÓ (Petit Elegibó) i VERMUT CARNAVALER amb cervesa artesana de La Sitgetana.
Acte organitzat per l’Agrupació de Balls Populars de Sitges. Aquest acte substituirà les xerrades de carnaval que
s’han fet fins ara.

A dos quarts de 6 de la tarda arribarà a la nostra volguda vila el carro de “L’Alegria que Passa”, obra de teatre
de caràcter simbolista de Santiago Rusiñol i musicada
pel mestre Enric Morera.
Llocs de presentació del carro dels artistes:
17.30h Cap de la Vila
18:00h Cruïlla del carrers Parellades, Sant Josep i Bonaire
18:30h Plaça del Pou Vedre
19:00h Cruïlla del Passeig de la Ribera amb carrer de la
Bassa Rodona (Pont d’en Domenech)

DIUMENGE 31 DE GENER
A les 6 de la tarda, al Saló Teatre de la Societat Recreativa El Retiro, GRAN QUINTO CARNAVALER.
Regals per a totes les colles del Carnaval del Retiro.

A les 10 de la nit al Saló Teatre del Retiro XATONADA-BALL, amb l’assistència de Sa Majestat Carnestoltes
i el seu seguici. Música a càrrec de VENENO EN LA PIEL.

DIVENDRES 5 DE FEBRER

A les 7 de la tarda, ARRIBO de Sa Majestat Carnestoltes
al Pont d’en Domenech, al Passeig de la Ribera, cantonada amb el carrer de la Bassa Rodona.
En acabar l’acte, Sa Majestat i el seu seguici faran una
rua amb el següent recorregut: Passeig de la Ribera, 1r
de maig, Parellades (a la cruïlla de Parellades amb Bonaire esperaran a la Reina del Carnaval), Cap de la Vila,
Major i Pl. de l’Ajuntament on Sa majestat Carnestoltes
prendrà possessió del poder i llegirà el tradicional Predicot.

A la mateixa hora al Palau del Rei Moro XATONADA
POPULAR amb l’espectacle de relats eròtics Entrellençols
a càrrec de la companyia d’arts escèniques Entrellaçats,
i amb la visita de Sa Majestat Carnestoltes i la Reina de
Carnaval. Entre els assistents es repartirà la Gallofa, la
revista satírica i sense censura de l’entitat.
Acte organitzat per l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

A la mateixa hora al Casino Prado Suburense XATONADA amb la presència de Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval, tot seguit L’ESPECTACLE DEL CARRUSEL “BENVINGUTS AL LLARG VIATGE”.

A partir de les 9 del matí Sa Majestat Carnestoltes, juntament amb la Reina del Carnaval i les seves respectives
comitives realitzaran durant tot el dia les diferents visites
a les escoles del poble i residències, visitant els infants
i la gent gran de Sitges, per fer arribar el carnaval a tos
els racons.
Sa Majestat Carnestoltes convida a tots els nens i nenes
de les escoles que preparin disfresses i decorin les aules
i les escoles.

A dos quarts de 8 de la tarda, a la Fragata, PRESENTACIÓ DE LA REINA DEL CARNAVAL,
En acabar l’acte, la Reina i el seu seguici faran el següent
recorregut: Passeig de la Ribera, Bonaire (al capdamunt
del carrer es reunirà amb el Carnestoltes), Parellades,
Cap de la Vila, Major i Ajuntament.
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Durant el matí: IES Joan Ramon Benaprès, Escola Miquel Utrillo, Centre de Dia de l’Aplec, Escola Escaan, Escola Agnès de Sitges, Escola Maria Ossó, IES Sitges i Fundació Ave Maria.
Durant la tarda: Escola Esteve Barrachina, Escola Pia,
Hospital de Sant Joan, Residencia les Magnòlies, Casal
d’avis Pau Casals i Casal d’avis Caixa Penedès. Aquest ordre pot ser canviat a darrera hora.
A les 2 de la tarda Sa Majestat Carnestoltes i la seva cort
degustaran els exquisits pinxos del Bar Izarra, la primera
taberna basca oberta a Sitges, al carrer Major, 22.

A dos quart de 8 de la tarda, Visita Cultural a la botiga
Tatadú del carrer Major 26, comerç col·laborador amb
Sa Majestat.
A les 8 de la tarda, Recepció al Cau Ferrat de Sa Majestat Carnestoltes.

DISSABTE 6 DE FEBRER
A partir de les 10 del matí, VISITA AL MERCAT MUNICIPAL per part de Sa Majestat Carnestoltes i de la Reina
del Carnaval amb les seves respectives comitives.

naire i Passeig de la Ribera fins a l’alçada del Restaurant
Lizarran, patrocinador de l’acte. Al finalitzar la cursa, Sa
Majestat premiarà els guanyadors.

A les 11 de la nit, al Saló Teatre Prado el grup de percussió ELEGIBÓ SITGES presentarà el seu espectacle
d’escenari “ELEGIBÓ” Amb la participació de convidats
sorpresa.

A les 7 de la tarda, al Saló Teatre Prado, la colla de carnaval MARAKA, us convida a la PRESENTACIÓ DE LA REINA INFANTIL, l’acte estarà presentat per la guanyadora
de GH Fresita.

A un quart d’onze del matí al Cap de la Vila, la comitiva de Sa Majestat, amb la col·laboració de Llantos i
Panxamplas, animaran l’estona prèvia a la cursa de llits
i el pas dels seus participants per la plaça, amb la seva
alegria i bon humor tradicionals.

A les 7 de la tarda i fins les 11 de la nit, al Palau de
Maricel de Sitges, Gran Gala de Venècia 2016, 2a Edició, dirigida per Giorgio Manni, gala benèfica a favor de
Càrites. Entrades gratuïtes (donació voluntària) info: reservas@hotelsitges.com

A dos quarts de 3 de la tarda el RESTAURANT PICNIC,
en un lloc immillorable del Passeig Marítim, amb la platja
a tocar i amb vistes a La Punta, obsequiarà a Sa Majestat
i la seva cort a un fantàstic menú mariner.
A dos quarts de 5 de la tarda Ruta dels “Americanos”
fins al comerç col·laborador Llongueras, al carrer Bassa
Rodona, 4.
A les 5 de la tarda davant del monument a El Greco,
I Concert del Fardo amb Miquel del Roig. En motiu
del Dia Nacional del Fardo, la colla No K-lia com a colla
de Fardo de categoria, participarà del concert que serà
presidit per Sa Majestat Carnestoltes i la resta del seu
seguici.
Acte organitzat pel col·lectiu de Barraques.

A les 12 del migdia davant dels jardins del Casino Prado
sortida de la CURSA DE LLITS DISFRESSATS DE SITGES
amb el tret de sortida de la Reina de Carnaval i la Reina
infantil i la participació d’honor, tancant la cursa o no, de
Sa Majestat Carnestoltes i el seu seguici.
A la 1 de la matinada, al Saló Teatre Prado tornen els
HIT’S, amb la festa REMEMBER HIT’S 80/90 amb EL DJ
JULIO POSADAS.

TOT SITGES,
A UN CLICK!

El recorregut de la Cursa de llits serà el següent: Casino
Prado, Francesc Gumà, Jesús, Cap de la Vila, Parellades,
Sant Pau, Passeig de la Ribera, Sant Pere, Parellades, Bo-

El punt de trobada de Sitges a Internet és

Tota la informació que necessites estant a Sitges, visitant Sitges, si has de venir a
viure a Sitges o si ja hi vius. Cultura, esdeveniments, actualitat, escolaritat, turisme,
botigues, com arribar-hi, activitats lúdiques, associacions, ofertes, transports,
comerços, aparcaments i molt més.
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A dos quarts de 6 de la tarda i fins a dos quarts de
10 del vespre, l’Associació Musical Markatú Batucada celebrarà la 12a TEREQUEFESTA! Inici de festa amb Markatú Batuquets, Júniors i Eli Percussió i cercavila amb
Markatú Batucada 3.0, Batubaroa, Kaboa i Engrescats,
pels carrers del poble amb el següent recorregut: Pl. de
l’Ajuntament, Major, Cap de la Vila, Sant Francesc, Sant
Gaudenci, Sant Josep, Parellades, Marquès de Mont-roig,
Pl. Industria, Primer de Maig, Joan Tarrida, Bonaire, Parellades i Cap de la Vila on es farà el fi de festa.

A les 8 del vespre RUA DE LA DISBAUXA, amb el següent recorregut: Cap de la Vila, Sant Francesc, Espalter,
Pl. Pou Vedre, Bassa Rodona, Passeig de la Ribera (baix),
La Fragata, Passeig de la Ribera (dalt), Av. Sofia, Mossen
Llopis Pi, Pl. Pou Vedre, Espalter, Sant Francesc i Cap de
la Vila.

DIMARTS 9 DE FEBRER
A les 3 de la tarda RUA INFANTIL, amb el següent recorregut: Cap de la Vila, Parellades, Marquès de Montroig,
Primer de Maig, Passeig de la Ribera, Bassa Rodona, Pl.
Pou Vedre, Espalter, Sant Francesc i Cap de la Vila.
En acabar la Rua Infantil, al Teatre del Casino Prado Suburense, DISCOTECA INFANTIL entrada exclusiva per
als nens i les nenes de les colles del Prado. Entrades limitades.
En acabar la Rua Infantil, al Saló Teatre de la Societat Recreativa El Retiro, BALL INFANTIL DE DISFRESSES amb
DISCO MARIN per als nens i les nenes de les colles del
Retiro.

A les 10 de la nit, al Saló Teatre del Casino Prado Suburense, tradicional XATONADA i ESPECTACLE DEL
CARRUSSEL “BENVINGUTS AL LLARG VIATGE” amb la
presència de Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval de Sitges.

DIUMENGE 7 DE FEBRER
A les 12 del migdia, RUA INFANTIL, amb el següent recorregut: Cap de la Vila, Parellades, Marquès de Montroig, Primer de Maig, Passeig de la Ribera, Bassa Rodona, Pl. Pou Vedre, Espalter, Sant Francesc i Cap de la Vila.

En acabar la Rua de la Disbauxa, al Saló Teatre de la
Societat Recreativa El Retiro, BALL DE DISFRESSES amb
MÚSICA DISCO. Accés exclusiu per a les colles i socis de
l’entitat. Entrades limitades.

A les 8 del vespre, RUA DE L’EXTERMINI, amb el següent recorregut: Cap de la Vila, Sant Francesc, Espalter,
Pl. Pou Vedre, Bassa Rodona, Passeig de la Ribera (baix),
La Fragata, Passeig de la Ribera (dalt), Av. Sofia, Mossen
Llopis Pi, Pl. Pou Vedre, Espalter, Sant Francesc i Cap de
la Vila.

En acabar la Rua de la Disbauxa, al Saló Teatre del Casino Prado Suburense, FESTA DE LA DISBAUXA a càrrec
del DJ TONI PERET. Accés exclusiu per a les colles i socis
de l’entitat. Entrades limitades.

En acabar la Rua de l’Extermini, al Saló Teatre del Casino
Prado Suburense, FESTA DE L’EXTERMINI a càrrec del
DJ TONI PERET. Accés exclusiu per a les colles i socis de
l’entitat. Entrades limitades.

DILLUNS 8 DE FEBRER

En acabar la Rua de la Disbauxa, al Saló Teatre de la
Societat Recreativa El Retiro, BALL DE DISFRESSES amb
MÚSICA DISCO. Accés exclusiu per a les colles i socis de
l’entitat. Entrades limitades.

A les 5 de la tarda, al Saló Teatre del Prado, FESTA INFANTIL amb el grup d’animació Kids Party Show i xocolatada per als nens i nenes de les colles infantils del Prado,
amb la presència de les Reines del Carnaval i la seva Cort.
A les 9 del vespre, Al Saló Teatre Retiro BALL – LUNCH
DE CARNAVAL amb música a càrrec de ANDREU’S ORQUESTRA.

DIMECRES DE CENDRA 10 DE
FEBRER
A dos quarts de 6 de la tarda. La comitiva reial farà al
Retiro el tradicional cafè, copa i puro... En acabat, seguici reial fins a la plaça de l’Ajuntament.
A les sis de la tarda. A la plaça de l’Ajuntament, TROBADA PICTÒRICA D’ARTISTES i Reial Inauguració de l’Exposició de quadres noucentistes amb l’assistència de Sa
Majestat Carnestoltes i tota la seva comitiva.

En acabar la Rua Infantil, al Teatre del Casino Prado Suburense, DISCOTECA INFANTIL per les nenes i els nens
de les colles del Prado. Entrades limitades.
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Seguidament ENTERRO DE LA SARDINA. Sa Majestat
Carnestoltes, acompanyat per la seva comitiva, la Reina i el seu
seguici, les ploraneres que s’hi vulguin afegir i tothom qui vulgui
mostrar els seus respectes cap al Rei del Carnaval, realitzaran el
següent recorregut: Major, Cap de la Vila, Parellades, Bonaire i
Passeig de la Ribera fins a la platja de La Fragata.

A un quart de 8 de la tarda A la platja de la Ribera , concert de l’orfeó coral amb repertori dels mestres Morera, Torrents, Pallarés, Manuel de Falla i Senalla. Amb la
visita de la comitiva de Sa Majestat.
A tres quarts de 8 de la tarda es llegirà el Testament
i les últimes voluntats de Sa Majestat, i es farà la cerimònia de comiat.
En acabar el comiat de Sa Majestat Carnestoltes, al Passeig de la Ribera, ARRIBADA DE LA SRA. QUARESMA posant fi i seny a la magnífica setmana d’excessos i pecats.
El seguici farà el següent recorregut: Passeig de la Ribera, Bonaire, Parellades i Cap de la Vila on llegirà el seu
peculiar Manifest de la Verdura i es repartiran bunyols
de vent ensucrats.

A les 9 del vespre, a la Societat Recreativa el Retiro, XATONADA DE CLOENDA amb DISCO MARIN.
A dos quarts de 10 de la nit, al Saló Teatre del Casino
Prado. SOPAR CLOENDA i lliurament de diplomes.
VENDA D’ENTRADES PER ALS DIFERENTS
ACTES DE LES ENTITATS
AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE SITGES
Els tiquets per a la Xatonada Popular de Dijous Gras estan a la venda
a la Copisteria El Pati (al carrer Illa de Cuba, 10), i a la cerveseria ‘La Sitgetana’ (al carrer Sant Bartomeu, 10) i es podran adquirir fins dimarts
2 de febrer. El preu és de 20 € per als socis de l’entitat i de 22 € per als
no socis.
SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO
Tots els actes programats disposen de servei de bar. Preus especials
per a socis i colles del Retiro. Reserves per les xatonades a la secretaria
de l’entitat.
CASINO PRADO SUBURENSE
Tots els actes programats disposen de servei de bar. Preus especials
per a socis i colles del Prado. Inscripcions, Reserves i informació: 93
894 31 10.
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CURSA DE LLITS DISFRESSATS
Un any més dins de la setmana carnavalera torna, amb novetats, la gran Cursa
de Llits Disfressats de Sitges · Copa Lizarran

BASES DE
PARTICIPACIÓ

Per participar-hi és necessari un llit amb rodes, molta
imaginació, rapidesa, un mínim de cinc persones
disfressades i el que es més important, moltes ganes de
divertir-se i passar-ho bé.
Com ja és habitual el tret de sortida anirà a càrrec de la
Reina del Carnaval conjuntament amb la Reina Infantil, a
les 12 del migdia del 6 de febrer de 2015, davant l’Entitat
del Casino Prado Suburense, al carrer Francesc Gumà.
Després d’un recorregut pels carrers Francesc Gumà,
Jesús, Cap de la Vila, Parellades, Sant Pau, Ribera, Sant
Pere, Parellades, Bonaire i Passeig de la Ribera, l’arribada
serà a l’alçada del Lizarran del Passeig.

•

Cada llit haurà de comptar amb llençols i coixí, dur un
mínim de 5 persones, una de les quals haurà d’anar a
sobre del llit durant tot el recorregut i obligatòriament
amb casc, per motius de seguretat.

•

Tots els integrants de l’equip aniran disfressats amb un
motiu comú.

•

La tracció del llit serà exclusivament humana i sense més
accessoris.

•

Els participants menors d’edat que no vagin acompanyats
pels pares, hauran de presentar una autorització paterna
al presentar la inscripció.

•

L’organització es reserva la possibilitat d’efectuar controls
als equips per evitar “dopatges” i possibles compres al
membres del Jurat (pernils, paneres, viatges, sobres, etc.).

INSCRIPCIONS

Els participants d’hono seran Sa Majestat Carnestoltes,
acompanyat del seu seguici, i la Reina del Carnaval.

Oficines Casino Prado Suburense (93 894 31 10)
Federació Catalana de Fòrmula Catre (661 839 506)

El punt de trobada pels participants serà al carrer
Francesc Gumà a les 11 del matí, on els organitzadors
verificaran i validaran els llits i participants i es lliuraran
els dorsals.
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Ribera
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Sant Pere

metres

Sant Pau

Cap de la Vila
metres

120

Parellades

30

Jesús

Francesc Gumà
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metres

Ribera

mdeerecor

SORTIDA

Bonaire

0s
0
0
1. treregut

Parellades

Hi haurà trofeus per a:
1r, 2n i 3r classificats en velocitat.
Premi al Millor Llit, Premi a la Millor Disfressa
i Premi al Grup més Divertit.

Preu inscripció per equip/llit : 15 euros.

metres

260
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La Quaresma
Per la Saca Cultural d’Animació
LA SACA, Sitgetana de Cultura i Animació,
entitat dedicada a la cultura popular, va
decidir treballar el personatge de la Sra.
Quaresma per iniciar de forma lúdica l’espai
de “seriositat” que succeeix al temps de
Carnaval.
El personatge es va estrenar l’any 2003 de
la mà d’Ester Comas i en aquella ocasió,
va arribar al Passeig de la Ribera dalt d’un
carruatge de cavalls acompanyat per un grup
musical de ministres. El vestit del personatge
és un disseny de Cristina López, guanyadora
del concurs de vestuari que es va convocar
amb la finalitat de fer més participatiu el
personatge.
Actualment podem gaudir d’una Quaresma integrada al Carnaval de Sitges que va acompanyada per la seva cort, els
Set Pecats Capitals i les Vídues Negres. Podem gaudir d’un satíric Manifest de la Verdura, escrit per en Miquel Marçal,
i dels bunyols de vent que es reparteixen en acabar la seva lectura.

Dimecres, 10 de febrer a les 20h.
Arribada a La Fragata i rua fins el Cap de la Vila, on es llegirà el Manifest.

La Quaresma és el període de quaranta dies abans de Pasqua que el calendari litúrgic cristià
assenyala per preparar la Setmana Santa. Comença el Dimecres de Cendra amb l’Enterrament
del pecaminós Carnestoltes i acaba el Diumenge de Rams. L’objectiu de la Quaresma és establir
un període de reflexió i penitència per purgar la setmana d’excessos i pecats.
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