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Sóc Elisabeth de Baviera, Sissí per als amics, una noieta simpàtica, tot somriure, intel•ligent, culta, 
treballadora, pacífica, nascuda el 24 de desembre de 1837 al Castell de Possenhofen, a l'estat 
alemany de Baviera, llavors regne independent. Enguany faré, doncs, 177 quaresmes.  Ara visc en 
una zona estranya des d’on observem, aprenem i, un parell de cops l’any,  venim a fer psicofonies 
per entretenir els bruixots i els seus seguidors.  

La meva vida no va ser un jardí de roses. Als 17 anys em vaig casar amb Francisco José (Paco PP 
per als amics), un emperador ambiciós, intractable, repressor i un maltractador psicològic. A la 
pel•li el pintaven interessant, exòtic  i enamorat, oi? Doncs res de res. Un militar de cap a peus, un 
carcamal, vanitós, cofoi del seu Imperi i de les seves arcaiques tradicions. I no us parlo dels xoriços 
dels seus amics... A mi generalment se’m coneix per les pel•lícules -i les col•les de cromos-, on em 
presentaven com els convenia: una nena submisa, tonteta, de les que amaguen els pistrincs sota el 
coixí i penjada del Paco Pepe... Colla de fariseus!  Em volien fer oblidar Baviera, portar-me al seu 
terreny, reeducar-me... Fins i tot em deien que parlés la llengua de l’Imperi!  

Vaig tirar endavant gràcies al meu cosí, en Ludwig (Lluiset per als amics), amb el que compartia 
llargues nits de concentracions als bars d’ambient distret, a animats salons de ball amb boletes 
lluminoses al sostre i altres antres difícils de recordar.  El Lluiset era un indignat  avant-la-letre i un 
rebel. Va ser, probablement, l’únic aristòcrata que mai va acceptar cap sobre. Segons podeu 
comprovar en els escrits de  la meva cosina Vicky Pèdya, en Ludwig finançava la construcció dels 
seus famosos castells de conte de fades –aquests que veniu a veure els turistes- amb els seus 
propis diners, no amb el pressupost estatal. Això donava feina a molta gent i portava un flux 
considerable de diners a les regions implicades.  

Com que va ser rei, honest i amb experiència (espècimen rara), els que manen aquí on som ara 
(Limbus Park)  li han ofert fer-se visible i anar a la Terra a interpretar un personatge, en 
Carnestoltes, un crack que un cop l’any fot fora tots els polítics municipals durant una setmana 
sencera. A més, va pels mercats saludant la gent, pels bars, escoles, hospitals, desfila pels carrers...  
Al final mor fart, però això a nosaltres ja no ens afecta. Ara és a punt de venir i he demanat permís 
per acompanyar-lo, però em diuen que no puc ser visible abans del 9 de novembre, és a dir, de 45 
dies abans del meu aniversari (una collonada de la Constitució que tenim aquí...) Tant és, 
m’escaparé. Si aconsegueixo fer-me visible, bé, i si no, ja faré algun Poltergeist. Em reconeixereu 
perquè  em posaré un d’aquells vestits tan emmidonats -encara que sembli que camini sol-, una 
perruca blanca i arrissada i em pintaré una piga a la galta, una mica a l’estil de les meves tietes-
àvies de Versalles. El Lluiset està encantat que l’acompanyi. Hem descobert el Foment Vilanoví i el 
farem servir com a quarter general. És l’únic lloc on hi ha una sala de ball que pot acollir els meus 
mirinyacs com es mereixen! 

Al facebook de ‘Los otros’ he vist que hi publicaven el programa del Carnaval del Foment. N’he fet 
una còpia. Mireu que bé s’ho passen! 



 

 

22 de febrer. Ball de Mantons. 22 h.22 de febrer. Ball de Mantons. 22 h.22 de febrer. Ball de Mantons. 22 h.22 de febrer. Ball de Mantons. 22 h.    

Diu que a les 22 h fan un Ball de Mantons, amb un tou de dones vestides d’indianes. Miraré de fer-
me amb un mocador brodat per no cridar tant l’atenció si sóc invisible, però el Can-Can no me’l treu 
ni el Bismarck aquest. Hi anirà l’Orquestra Melodia.  

Diu que fan un sopar abans del ball, d’aquells mudats també. Qui vulgui anar-hi, ha de reservar 
plaça. I li faran una Consulta sobre els plats que voldrà. Ah, i diu que ja estan obertes les 
inscripcions! Es veu que els socis del Foment tenen preferència per apuntar-s’hi  fins el 15 de febrer, 
i que a partir d’aquest dia s’acceptaran les inscripcions dels no socis. Feu via, que sempre omplen! 

CONSULTA DELS PLATSCONSULTA DELS PLATSCONSULTA DELS PLATSCONSULTA DELS PLATS    

EntrantsEntrantsEntrantsEntrants 
Carpaccio de Bou o Pebrots farcits de marisc 

SegonsSegonsSegonsSegons 
Confit d’ànec o Bacallà amb samfaina 
Hi entren postres, aigua, vi, cava i cafè 

 

 



 

 

Us recordo que, a partir de les 12 de la nit, serà 23F. Li dedicarem un ball al meu marit el Paco 
PePe, que és molt guerreru. I també duia bigoti. És clar que ell es va conformar amb un bicorni, i no 
necessitava un tricorni. Ara que dic 23F em vénen al cap un parell de notícies ... 

30 de gener 

El govern espanyol ha publicat una ordre que regula l’ús de l’uniforme de la Guàrdia Civil a “persones 

alienes” a la institució. Per poder-lo utilitzar s’haurà de demanar una autorització justificada a les 

oficines del cos.  L’entrada en vigor de la mesura significa que no es podrà utilitzar la disfressa de 

Guàrdia Civil als Carnavals, que comencen els propers dies a tot l’Estat espanyol.  Ni l’uniforme sencer ni 

alguns dels complements, com el tradicional tricorni. L'ordre, que està firmada pel ministre de l’Interior, 

Jorge Fernández Díaz, el passat 22 de gener, es va publicar al Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de 

gener. 

 

12 de febrer 

El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz deixa clar que el seu departament no ha prohibit la 

utilització de disfresses de guàrdies civils durant els Carnavals. A més, ha aclarit que l'ordre ministerial 

que ha aprovat afecta només l'ús "reglamentari oficial" de l'uniforme de la Benemèrita.  "Als Carnavals 

de Cadis si volen utilitzar disfresses de la Guàrdia Civil ho podran seguir fent, que quedi clar", ha afirmat 

Fernández Díaz. I, a continuació ha recordat que el Codi Penal ja regula la "suplantació de la 

personalitat" i castiga els que es vesteixen amb uniformes de policies o guàrdies civils per cometre 

irregularitats.  

La pregunta és: els guàrdies civils no podran anar disfressats de guàrdia civil 
per Carnaval? Com va això? 

 



 

 

D’altra banda, la Guàrdia Civil ha negat "categòricament" que ordenés a una patrulla seva anotar les 

adreces dels ciutadans de Sant Celoni que exhibien estelades al balcó, desmentint així les acusacions 

d'alguns veïns que denunciaven que agents d'aquest cos havien anotat les adreces que tenien estelades 

penjades als balcons o a les finestres. Tot i així, el portaveu de la Guàrdia Civil ha afirmat que sí que hi 

havia una patrulla de servei en aquella zona de Sant Celoni, que treballava en assumptes propis i "en cap 

cas" relacionats amb aquesta qüestió.  

La pregunta: és així, o són guàrdies civils disfressats de guàrdies civils fora de 
temporada carnavalesca? És més: apuntaven totes les estelades? Només les 
de triangle blau? Les d’estel vermell? I si eren daltònics? La parella de la 
guàrdia civil, havia pogut tenir els àpats familiars de nadal tranquils? 

Bé. Com que no som ni Cadis ni Sant Celoni, el més fàcil és disfressar-se de Ministre de l’Interior... sense 

suplantar-li la personalitat. Això mai: no fos cas que alguna fèmina en sortís malparada.  

 

 

 



 

 

23F  El Petit Foment.  El Disfressòdrom. 18 h. 23F  El Petit Foment.  El Disfressòdrom. 18 h. 23F  El Petit Foment.  El Disfressòdrom. 18 h. 23F  El Petit Foment.  El Disfressòdrom. 18 h.     

Perquè no hi hagi sarau en aquest dia estranyot, el deixen per als nens i els munten un ball de 
disfresses. Jo portaré els meus tres fillets que tampoc es veuran, però faran caure paperets i 
serpentines del sostre. No us espanteu, els fantasmes de debò no fem mal. Els de la Terra ja és una 
altra cosa.... Hi haurà uns animadors que es diuen Grup Momepane que entretindran els vostres 
menuts. Els pares/avis/tiets poden entrar a berenar o esperar al bar. Els costarà 5 € (no socis, 7). 
Ei: hi haurà berenar: coca, xocolata, sucs... Confetti  i molts globus.  

Nota: la coca i la xocolata són de menjar i els globus, els de bufar. Bé, els que bufant, s’inflen. 

27 de febrer.  La Xatonada. Sopar i espectacle. 21.327 de febrer.  La Xatonada. Sopar i espectacle. 21.327 de febrer.  La Xatonada. Sopar i espectacle. 21.327 de febrer.  La Xatonada. Sopar i espectacle. 21.30 h0 h0 h0 h    

Diu el Ludwig que això de la Xatonada és un plat típic presumptament autèntic de Vilanova.  
Consisteix en un xató (amanida exòtica amb salsa encara més exòtica), truites... i coca i merenga de 

postres. Vaja, rotllo cuina mediterrània.  

Havent sopat, vigileu les flors de les taules perquè segurament hi haurà micròfons. Diu que vindran 
l’Oriol Junqueras,  el Mas Collell, la Pilar Rahola, la Rita Barberà i encara més gent, tots amagats 
dins d’un tal Cesc Casanovas, un actor que els abdueix de tal manera que l’arribes  a confondre 

amb els autèntics. Explicarà conspiracions, consultes, retallades... Sortireu ben il·lustrats! 

Sopar i espectacle, 25 € (no socis, 30). I només l’espectacle 10€ (no socis, 15) 

 

 

    



 

 

28 de febrer. 28 de febrer. 28 de febrer. 28 de febrer. 23.3023.3023.3023.30    h.h.h.h.        BallBallBallBall    dededede    l’Arrivo.l’Arrivo.l’Arrivo.l’Arrivo. 

Aquest és el dia que arriba a Vilanova el rei Lluís II de Baviera, el meu estimat cosí Ludwig Friedrich 
Wilhelm, més conegut com “el rei boig” i com el “rei de conte de fades”. Però com que ha 
d’interpretar en Carnestoltes, el vesteixen de Lluís XIV! No són familia ni codinàstics, però tan se val: 
suposo que ho fan perquè tots dos es diuen Lluís i perquè el francès tampoc girava del tot rodó.  Li 
fan una gran rebuda amb carrosses i gent disfressada de tota mena d’oficis: imputats, corruptes, 
polítics… Segurament hi haurà el Bar i Cenas, el Mont Toro, el W/M ert, la Shoraya, el ‘Pera amigo 
estamos contigo’, la tieta No-No i el tiet Noos, la senyora Rius, el Gall Ardón, el Mar Huenda, l’Al i 
Cia., l’Albertito i el Jorge, russos, hindús, xinesos, jugadors del Barça… i vilanovins. Jo faré Poltergeist 
vestida de Concubina. Diu en Ludwig que quan acabi l’Arrivo, ha de pujar al balcó de l’ajuntament, 
saludar les autoritats que ha defenestrat, prendre el poder, saludar el poble i fer un parlament amb 
xafarderies del que ha passat durant l’any.  

Quan acabi, podeu venir al Foment a completar la nit. Hi haurà ball i música en directe amb el 
grup Lewis Enma & the bcn fireballsLewis Enma & the bcn fireballsLewis Enma & the bcn fireballsLewis Enma & the bcn fireballs. I servei de bar.  

Entrada, 4€ (no soci, 5). 

 

    



 

 

DissabteDissabteDissabteDissabte    1111    dededede    març.març.març.març.    24242424    h.h.h.h.    BallBallBallBall    dededede    Mascarots.Mascarots.Mascarots.Mascarots. 

El dissabte és un dia tranquil. En Ludwig ha de passejar per la Rambla, pel Mercat,  pel carrer 
Caputxins, les places… Ha de fer el que fa un Rei quan vol que l’estimin: saludar, anar a fer el 

vermut amb el poble... Ni trames ni conspiracions ni caceres. Però per la nit, tot es complica: venen 
els turistes. En Lluiset i jo anirem a passejar per les societats per tenir-los contents.  Deixarem el 

Foment per al final, perquè és on ens quedarem.  Ell ja ho sap de cada any: la festa que organitzen 
FOMENT VILANOVí (Nadius No Digitals) + LA MEDUSA (Nadius Digitals) és la millor. I amb DJ’s, que 

vol dir que sortirà tirat: entrada 7 € anticipada i 10 a taquilla. 

 

DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge    2222    dededede    març.març.març.març.    LesLesLesLes    ComparsesComparsesComparsesComparses    

Això si que és una festassa! La gent de cadascuna de les societats salten pels carrers en parella –
heterosexual? No sempre...- i acaba a la plaça de la Vila a cops de caramel. Després, pugen a 
l’ajuntament a penjar la seva bandera. Com un cop d’estat, però ensucrat: d’aquells en què tothom 
mana. O més ben dit, on no mana ningú. En Ludwig i jo ens tornarem invisibles i ens vestirem de 
tirolesos per posar una nota esotèrica/espiritista quan pugem a l’Ajuntament, on hi ha un munt de 
convidats de catifa vermella. Ves que no vingui el professor d’Arbó i tot! Molts s’acolloniran de veure 
vestits i flautes que caminen, però sempre hi haurà algun fantasma que ens reconeixerà… 

Us podeu apuntar al Foment  per 40 € els socis (no socis, 50). La Comparsa sortirà a les 9.00h, amb 
la  Xaranga Suquet Calero. 

Els petits també hi poden anar, però més tard : a les 11 h. Els acompanyaran Els Grallers de la 
Geltrú. Preu, 15 € (no socis, 20). Inclou l’esmorzar. 

Al migdia (bé, a les 15 h), els nois del Restaurant diu que prepararan el Dinar del Comparser (22 h)  
a la sala J.Mir!  Heu de reservar, eh! 

Preu: 22€ 

A les 19 h. Danses de Vilanova amb l’Orquestra Maricel, a la Plaça de les ColsA les 19 h. Danses de Vilanova amb l’Orquestra Maricel, a la Plaça de les ColsA les 19 h. Danses de Vilanova amb l’Orquestra Maricel, a la Plaça de les ColsA les 19 h. Danses de Vilanova amb l’Orquestra Maricel, a la Plaça de les Cols.  

És una immersió de balls de minuets, aquest cop pensats per ‘trios’ del sexe que més convingui, 
vestits igual que al matí. I per la patilla! Bé, els del Foment vendran gots de moscatell, rams i copes 
de cava… I us regalaran un carnet de ball. 

 

    

    



 

 

DillunsDillunsDillunsDilluns    3333    dededede    març.març.març.març.    CorsCorsCorsCors    deldeldeldel    Carnestoltes,Carnestoltes,Carnestoltes,Carnestoltes,    elelelel    MusicalMusicalMusicalMusical    

Canvis per als que no us ho perdeu mai: aquest any no fan sopar. Hi haurà entrepans, tapes  i 
begudes. Aquest acte és obert a tothom, però als socis, amb la preferència habitual, se’ls reservarà 

taula i cadires (si avisen, és clar!). Les societats pugen a la Sala Mir a cantar un tastet del seu 
Musical, que consisteix en criticar-se els uns als altres amb tonades conegudes, i a fer públiques 

totes les informacions que han obtingut pel Mètode Stress. 

Dimarts,Dimarts,Dimarts,Dimarts,    4444    dededede    març.març.març.març.    ElElElEl    VidalotVidalotVidalotVidalot    

Poca broma aquest dia, eh! El Foment se la juga per impedir que la gent vagi a Sitges i torna a fer un 
sopar d’aquells que requereixen Consulta. I a les postres, espectacle. No us el perdeu, aquest: 
vindran els Mali Vanili amb una història d’humor i desamor intel·ligent en clau de investigació: 
Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Els Mali Vanili són en Jofre Borràs i en Miquel Malisachs, 
dos nois que canten, toquen la guitarra i el que més convingui, tot interpretant unes lletres que són 
autèntiques filigranes lingüístiques, a banda de fer riure molt. Es van conèixer interpretant musicals 
de Dagoll-Dagom.  Actualment el Jofre és un dels protagonistes de ‘Un jeta, dos jefes’, però tot i així 
ha fet un forat per venir al Foment.  

Sopar + espectacle: 20 € (no socis, 25). Només espectacle, 10 € (no socis, 15). 

CONSULTACONSULTACONSULTACONSULTA    DELDELDELDEL    MENÚMENÚMENÚMENÚ    DELDELDELDEL    VIDALOTVIDALOTVIDALOTVIDALOT 
Primers: Amanida verda oooo Tagliatella a la Bolonyesa 

Segons: Ous al plat oooo Musclos al Vapor 
Postres, cafè i vi 

 

 



 

 

 

Ja sabeu que per fer les reserves heu de trucar al 93 893 10 10 i demanar per en Felip. 

Moltes gràcies per haver llegit fins aquí. Vol dir que us ha interessat la meva història, la del Ludwig-
Carnestoltes i la del Foment. No us puc garantir que em veieu si no sou una mica bruixots, però si us 
trobeu amb un vestidàs voluminós que es mogui sol, sóc jo. Però us espero a tots el novembre, eh? 
A partir del 9 ja ens deixaran veuren’s les cares! 

Signat: Elisabeth Amalie Eugenie de Baviera, emperadriu d'Àustria i reina d'HongriaElisabeth Amalie Eugenie de Baviera, emperadriu d'Àustria i reina d'HongriaElisabeth Amalie Eugenie de Baviera, emperadriu d'Àustria i reina d'HongriaElisabeth Amalie Eugenie de Baviera, emperadriu d'Àustria i reina d'Hongria    . . . . Reina Consort Reina Consort Reina Consort Reina Consort 
de Bohèmia, Croàcia, Eslavònia, Dalmàcia, Galítsia, Lodomeria i Iliria... de momentde Bohèmia, Croàcia, Eslavònia, Dalmàcia, Galítsia, Lodomeria i Iliria... de momentde Bohèmia, Croàcia, Eslavònia, Dalmàcia, Galítsia, Lodomeria i Iliria... de momentde Bohèmia, Croàcia, Eslavònia, Dalmàcia, Galítsia, Lodomeria i Iliria... de moment. 

Sissí Sissí Sissí Sissí per als que així ho desitgin. 

Volem agraïr a Toni Albà i a la seva Família Irreal per haver-nos inspirat una Sissí tan nostrada. A 
cadascú lo seu! 
 

 


