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Carnaval
Ve de l’italià carnevale, que vol dir ‘llevar’,
‘treure’, pel fet de celebrar-se al començament
del dejuni i l’abstinència quaresmals.
Carnestoltes
Ve del llatí carnes tollitas ‘carns llevades’ i es
refereix al darrer dia que es podia menjar carn
abans de la quaresma.
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Carnestoltes, rei
dels poca-soltes
El personatge de
Carnestoltes, que
representa el carnaval, neix a Catalunya
al segle xvii. Al principi
només era un ninot de
palla que feien els pagesos i que penjaven al paller
fins al Dimecres de Cendra,
quan el cremaven com a símbol
de la fi del carnaval.

Especial Carnaval
Fraseologia
Carnaval gelat, espiga granada.
Carnestoltes i Dijous Sant sense lluna
mai no es veuran.
Carnestoltes mullades, pasqües assolellades.
De Nadal a Carnestoltes, set setmanes
desimboltes.
Després de la Candelera, Carnestoltes
ve al darrere.
Els pecats de Carnaval surten per Tots
Sants!
Més tard o més matiner, Carnaval dins
del febrer.
Per Carnaval tot s’hi val.
Ser més lleig que la quaresma!
Adeu Dimecres de Cendra, que el dijous
ja se t’endú, per quatre dies de gras, set
setmanes en dejú.

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què vol
dir tenir pa a l’ull. La solució correcta
era la 3. No veure una cosa evident.
La guanyadora ha estat M. Concepció
Rovirosa, seguidora de L’Estenedor.
Ara preguntem què vol dir l’expressió
sense solta ni volta?
Minirua d’endevinalles
1. Quin ball dóna la benvinguda al Senyor
Carnestoltes a Mollet?
a. Ball del barraló
b. Ball de la truita
2. El Rei Carnestoltes de Mollet...
a. llueix una roba d’aspecte d’arlequí de
tons verds.
b. llueix una roba d’aspecte d’arlequí de
tons grocs, vermells i carbasses.
3. Què vol dir anar fet un carnestoltes?
4. Què vol dir ser un carnestoltes?
5. Ens acabeu la frase? Carnestoltes, el
rei dels...
6. Com acostumem a representar la Vella
Quaresma?
7. Què vol dir enterrar el Carnaval ?
8. Què vol dir ser de la pell de Carnestoltes?
9. Dijous Gras o Dijous Llarder: truita de...
10. Què vol dir fer cara de Dijous Sant i
fets de Carnestoltes?
Solucions
1. a | 2. b | 3. Anar vestit d’una manera ridícula o
de mal gust. | 4. Vol dir ser un baliga-balaga, un
poca-solta, una persona que hom no pot prendre’s
seriosament. | 5. Poca-soltes! | 6. Amb una vella amb
un bacallà a la mà dreta i una cistella de verdures o
una graella a la mà esquerra. Per sota les faldilles,
surten set peus, que representen les set setmanes
que dura. | 7. Acabar la festa de Carnaval, el Dimecres de Cendra, amb l’enterrament de la sardina. |
8. Ser bromista. | 9. Botifarra d’ou | 10. Ser hipòcrita.

1. Sense dubtar, decididament.
2. Sense cap motiu raonable, sense cap
ni peus.
3. A la intempèrie, sense recer.
4. Manca de fermesa en un lligall.
Per concursar, heu d’enviar la resposta
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cat a. La
persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà de premi una Dona d’Aiguaa
Vestit de paraules, model exclusiu de
L’Estenedor.
Comparsa
En desfilades públiques, processons, etc.,
conjunt de persones que van vestides o
disfressades igual.
Rua
Passejada informal de gent disfressada en
espera de l’inici del ball, que té lloc el dia
de Carnestoltes, tradicionalment un diumenge.
Xirigota
Comparsa de carnaval que canta cançons
humorístiques i satíriques amb al·lusions
locals i a l’actualitat.
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Carnaval a Mollet.
Dites populars i refranys de Carnestoltes.
El Carnaval de Mollet Notes 32.
Gitanes del Vallès. Una colla de mots de
ball de plaça. CNL del Vallès Oriental.
Gènius. Diba.cat Carnaval. Refranys i cançons de Carnaval.
Carnaval. Personatges tradicionals. Festes.
org
Refranyer temàtic de Carnestoltes.
Refranyer temàtic de Pasqua.
Una Catalunya de Carnaval. Gencat.cat
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