
REVISTA ELI OPINIÓ

CARNAVAL
El carnaval és una celebració que té lloc
immediatament abans de la quaresma.
Combina elements com disfresses, grups
que canten cobles, desfilades i festes al
carrer.

L'origen del Carnestoltes, tal com el
coneixem ara, es remunta a les antigues
festes paganes que ja se celebraven en
època de grecs i romans, i es  poden 
 relacionar amb les Saturnals, unes
festivitats realitzades en honor al déu
Saturn.
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En un principi  era una celebració per fer el que volguessin abans de l'arribada de les
restriccions de la quaresma. Per això es deia, "per carnaval tot si val". però avui dia
gairebé ningú segueix la quaresma i tampoc es cert que tot valgui. És una festa, amb
disbauxa, però hi ha límits que no es poden traspassar. Els excessos de tot tipus haurien
de quedar fora de la festa.



 A Brasil,el ritme, la participació i el vestuari
varien d'una regió a una altra. En les ciutats
del sud-est com Rio de Janeiro, Sao Paulo i
Vitória, les grans desfilades són dirigides
per les escoles de samba. 
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BRASIL

Les celebracions de carnestoltes van ser
portades al Brasil per navegants espanyols,
portuguesos i holandesos on es van barrejar
amb la cultura afro-brasilera, adquirint el
seu caràcter especial, i s'associen amb
desfilades amb carrosses, disfresses, balls
populars i excessos.
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VENÈCIA
El Carnaval de Venècia és un festival anual celebrat a Venècia, Itàlia. Si bé el seu
origen pot estar al segle XII, el carnaval va ser oficialitzat quan Christopher Tolive,
secretari principal del Dux de Venècia, ho va plantejar a les autoritats el 1296 per tal
que hi hagués contacte entre les classes altes i les baixes.

Aquest carnaval és totalment diferent dels que s'observen a la resta del món. Durant
els 10 dies de celebració d'aquesta festa, la gent es disfressa i surt al carrer a
passejar i fer fotos, ja sigui en desfilades organitzades o improvisades.
La principal característica d'aquest carnaval és que la gent porta vestits d'època (del
segle XVII) i  màscares que  impedeixen reconèixer les persones.
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El Carnaval a Espanya està documentat des de l'Edat Mitjana i té una rica
personalitat pròpia.De fet , no n'hi ha un de sol sino que cada regió té els seus.

ESPANYA

Destaquen els carnavals de Santa Cruz de Tenerife semblants als de sudamèrica i el
de Cadis amb les "Chirigotas" (agrupacions corals que critiquen, amb humor,
diferents aspectes de la vida social, cultural i política del país) ambdues  tenen la
categoria de Festa d'Interès Turístic Internacional.
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CARNAVAL RURAL

MOMOTXORRO
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 A Alsasua o Altsasuko hi trobem aquest
personatge, el Momotxorro,d'origen desconegut,
que pot ser un home o una dona amb banyes de
toro, pell de xai, esquelles i amb una camisa
tacada de sang.
Corren pels carrers espantant les persones i
també entren a les cases.
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Per tota la península hi ha carnavals tradicionals que s'han mantingut al llarg dels anys o s'han
recuperat. Un exemple n'és el següent:


