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Oci

Carnaval o Carnestoltes?

Com ho hem de dir? A qui hem de fer cas? Quin és
el nom correcte? Doncs mireu, avui farem un joc de
comparacions amb les entrades que ens ofereixen
els diferents diccionaris de la Llengua Catalana.

Segons el DIEC trobem

carnaval  m.  Període  de  divertiments  públics  i
disfresses que precedeix la quaresma.  El carnaval
de  Venècia  era  famós  a  tot  el  món.  Ball  de
carnaval. |  ESP. Diumenge,  dilluns  i  dimarts
anteriors al dimecres de cendra. 

carnestoltes m. Diumenge, dilluns i dimarts abans
del dimecres de cendra, carnaval. || Ninot de palla
que  durant  el  carnaval  es  posava  en  finestres  i
balcons i es cremava el darrer dia. || FIG. anar fet
un carnestoltes Anar vestit de mal gust. ésser un
carnestoltes Ésser un baliga-balaga, un poca-solta
que  hom  no  pot  prendre's  seriosament.  ||  ANT.
Darrer dia que es podia menjar carn abans de la
quaresma. 

Segons GDLC:

carnestoltes
[del ll.  carnes tollitas 'carns llevades' el darrer dia
abans de la quaresma]

FOLK  1  Nom  habitual  del  carnaval  als  Països
Catalans. 

Segons Diccionari d'Alcover i Moll:

CARNAVAL m. 
Període de divertiments públics i de disfresses que
precedeix la Quaresma; especialment, els tres dies
anteriors  immediatament  al  dimecres  de  cendra;
cast. carnaval.
Sinònim: carnestoltes.
Etimologia: del cast. carnaval, mat. Sign.

El  Carnaval és una festa que cada any varia en el
calendari en funció de la lluna, doncs es celebra ser
setmanes després de la primera lluna plena passat
el solstici d’hivern.  També podem situar Carnaval
al  calendari  buscant  la  primera  lluna  plena
posterior a l'equinocci de primavera. 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
arribem al Dimecres de Cendra, el primer dia de la
quaresma i l’últim del carnaval. El dijous anterior
és l’inici tradicional de la setmana de carnaval o
Dijous Gras. 

Actualment el Carnaval s'ha convertit en una festa 
popular de caràcter lúdic al voltant del Rei 
Carnestoltes.

Així doncs: el Carnestoltes, és el rei Carnestoltes,
que és el qui pren el poder reial durant aquests dies
de Carnaval, que és el període de mandat del rei
Carnestoltes, de dijous gras a dimecres de cendra.


