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NOTES
Xatonada: 15 euros. La inscripció es tancarà el dia 25 de febrer. 
Comparses: 35 euros soci i 45 euros no soci. Hi haurà  lloguer 
d’americanes.
Esmorzar del comparser: 5 euros. Caldrà fer la reserva en el 
moment de la inscripció de la comparsa.

ProgramaSalutació 
Talaiencs i talaienques!

Enguany tindrem molta cera per cremar, no cal dir-

ho, per això us esperonem més que mai a deixar-vos 

endur pel nostre Carnaval que és a punt d’engegar, 

que ja va fent brasa per poder passar pel foc tot allò 

que s’hagi acabat corrompent i que calgui socarrar. 

Remeneu el bagul i traieu-ne les velles xurriaques, 

que caldrà fer foc nou i sortir al carrer per afegir-

nos a la sorna i a la crítica esmolada del nostre rei 

Carnestoltes i el seu seguici extravagant.

Els gurús de l’altiplà ja poden bramar que si gosem 

emancipar-nos anirem de cap a la perdició, tastarem 

el xup-xup de les calderes de l’avern i ens faran fora 

fins del sistema solar. Que poc que ens coneixen, 

redéu! Per als fills d’en Carnestoltes és com un 

convit a viure un Carnaval perpetu, a encetar una 

cosa nova i diferent que ens atrau més que la grisor 

ensopida i rònega en què ens tenen immersos. Així 

que, emancipem-nos, i tant!, i que aquests dies 

on regnarà el nostre Rei serveixin per exercitar la 

nostra capacitat d’ironia mordaç, que prou paciència 

i perseverança caldrà tenir els mesos venidors.

Us desitgem un Carnaval intens i feliç!

JOAN RAVENTÓS, president de l’AE Talaia

Dies 19, 20 i 21 de febrer
De les set a les nou del vespre

RECOLLIDA DE MATERIAL DEL 
JOC DE LA PASTANAGA DEL REI

Dijous 27 de febrer
A dos quarts de deu del vespre, al local social

GRAN XATONADA I SERMÓ SOCIAL
a càrrec del Bernat del Manton

En acabar 
MERENGADA a la plaça de les Cols

Dissabte 1 de març
A les onze del matí

SEGUICI DE LES BANDERES ACOMPANYANT EL
REI CARNESTOLTES PELS CARRERS DE LA 
CIUTAT

Diumenge 2 de març
A les nou del matí sortida de les tradicionals
 
COMPARSES

Dimecres 5 de febrer
A les sis de la tarda

PARTICIPACIÓ A L’ENTERRO DE LA SARDINA

Dissabte 8 de març
A  les set del vespre

ENTREGA DE PREMIS DEL 
JOC DE LA PASTANAGA DEL REI
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