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Creació

Carnaval

No oblideu les disfresses a casa ! 

El Carnaval avui dia és una festivitat on tothom s'ho 
passa bé, organitza balls, jocs i tot tipus d'activitats 
relacionades amb aquesta festa. Antigament i també 
en  l'actualitat  durant  aquestes  festes  la  gent  es 
disfressa,  i  abans  i  potser  encara  en pobles molt 
remots quan algú veia pels carrers a una persona 
que  no  anava  disfressada  l'empaitaven  amb  una 
escombra,  l'enfangaven,  li  llençaven  serradures  i 
cendra  per  tal  d'embrutar-lo  i  quedar  d'alguna 
manera disfressat. És per això que durant aquests 
dies  les  persones  no  partidàries  del  Carnaval 
procuraven quedar-se a casa i no voltar pels carrers, 
esperant l'arribada de la Quaresma. També abans 
es reunia tot el poble en una plaça i pujant a sobre 
d'una tribuna començaven a fer crítiques d'allò que 
els desagradava, podien dir qualsevol cosa, i tothom 
tenia  dret  a  fer-ho,  això  sí,  ho  feien  amb  una 
màscara per no ser reconeguts i no tenir problemes.

El Carnaval és una celebració que pertany al culte 
lunar. Per aquest motiu, és una festa mòbil. Aquesta 
s'ha  d'emmarcar  dins  un  cicle  sencer  amb  sentit 
propi, el cicle que precedeix la Quaresma. Per tal de 
situar el Carnaval en el calendari, hem de buscar la 
primera  lluna  plena  posterior  a  l'equinocci  de 
primavera, el 20 de març. El diumenge següent és 
Diumenge de Pasqua i el diumenge de la setmana 
anterior  és  Diumenge  de Rams.  A  partir  d'aquest 
últim  comptem  quaranta  dies  enrere  i  tenim  el 
Dimecres de Cendra, el primer dia de Quaresma i 
últim de Carnaval. Així, doncs, Dimecres de Cendra 
es mourà entre el dia 4 de febrer i el 10 de març, 
mentre que el Dijous Gras ho farà entre el  29 de 
gener i el 4 de març.

Actualment el Carnaval s'ha convertit  en una festa 
popular de caràcter lúdic. On tota aquesta llibertat 
extrema prèvia al temps de quaresma agafa forma 
en un sol individu, en carnestoltes, que és el Rei del 
Carnaval.

A Lliça com, cada any es donen premis als que es 
presenten  als  concursos  de  disfresses,  en  les 
diferent categories. També es farà una rua al voltant 
del poble.  

A Lliça d'Amunt el dissabte 13 de febrer a  mitja 
tarda se celebrarà carnaval.

Per a més informació visita el bloc de la comissió 
de festes de Lliça d'Amunt. Aquí podràs trobar les 
fotografies d'aquest any.

http://lacomissio.blogspot.com/

Guanyadores del premi en grup 2010.

Carnestoltes

El Carnestoltes neix a Catalunya al segle XVII o 
més  ben  dit,  els  primers  escrits  provenen 
d'aquest segle. El rei  carnestoltes, el rei de la 
festa  o  el  rei  del  carnaval  és  un  personatge 
fictici  carnavalesc  el  qual  és  el  centre  de  les 
festes. 

Cada any apareix el dissabte sota l'aparença d'un 
animal o d'una persona, i llegeix el pregó amb el 
qual s'inaugura la celebració.

En el seu pregó, el rei dóna permís per passar-
s'ho bé sense limitacions: és el moment de ballar 
i  desfilar  disfressat.  Però  el  caos  i  la  bogeria 
només duren fins el dimarts. 
En un judici públic, el rei és declarat culpable de 
tot, i se'l condemna a mort. Després de llegir el 
seu testament, se'l crema en públic. A partir de la 
mitjanit del dimarts s'acaba la festa i comença la 
quaresma.

A Lliça d'Amunt també tenim carnestoltina que 
acompanya al carnestoltes a la rua pel poble.

http://lacomissio.blogspot.com/

