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Un documental sobre el Carnaval de Mollet tanca l’estudi
dedicat a les singularitats d’aquesta festa popular
El programa d’activitats del Centre d’Estudis Molletans (CEM) dedicat a
l’estudi del Carnaval molletà, s’ha tancat la setmana passada amb l’estrena
d’un documental, que ja es pot veure al web municipal.
El passat dijous 1 de juny, el Mercat Vell va acollir l'estrena del documental El
Carnaval de Mollet, una festa singular en què s’expliquen l’origen i la singularitat
d’una de les festes més participatives i esperades de la ciutat. El film està
disponible al web municipal, a la portada audiovisual i a l’apartat del CEM.
Aquest treball sorgeix de l'estudi que el Centre d'Estudis Molletans (CEM) i el
departament de Cultura de l’Ajuntament van endegar l'any passat sobre el
Carnaval de la ciutat i se centra en els orígens i la singularitat de la celebració
que es fa actualment.
El documental s'endinsa entre bambolines per mostrar-nos com es preparen i
com treballen els membres de la companyia teatral amateur Carnamolles,
encarregats de donar vida als personatges del Carnaval molletà. També es
divulga l’origen de la festa, que prové d'una llarga tradició que ja trobem
consolidada a finals del s. XIX, molt lligada al ball de gitanes. També repassa
tota la litúrgia carnavalesca de Mollet, amb els comentaris d’algunes de les
moltes persones que al llarg dels anys han aportat el seu gra de sorra per fer el
del nostre Carnaval un Carnaval singular.

Un documental, fotografies, exposicions i més
L’estudi del Carnaval molletà ha donat diversos fruits, a més d’aquest
documental. Gràcies a la col·laboració ciutadana s’han recopilat més de 3.000
fotografies sobre aquesta festa des de la dècada dels anys 10 fins a l’any 2000
(i uns quants milers més del 2000 cap aquí). També ha estat el tema central del
monogràfic de la revista Notes (amb un total de 115 pàgines) i ha donat lloc a un
cicle de xerrades i dues exposicions (a La Marineta per la Fira d’Artesans, i una
exposició de fotografies que ha itinerant per aparadors comercials i equipaments
culturals). La quarta edició del projecte “Els nostres mestres” també s’ha dedicat
al Carnaval.
En total, més d’una 80a de persones, entre historiadors, estudiosos, ponents,
informadors, etc, han pres part en l’estudi i el cicle d’activitats sobre el Carnaval
a Mollet.
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