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El rei dels
poca-soltes

Els carrers de la ciutat s’omplen de color i màgia durant els dies de la festa de carnaval

De Dijous Gras a Dimecres de Cendra, gresca i xerinola als carrers

El Carnaval a L’Hospitalet
ROSA SALGUERO
S’acosta l’arribada del rei Carnestoltes a la ciutat i com és tradicional les comissions de festes de la
major part dels barris preparen
gresca i xerinola per a tots els gustos. És el moment de desinhibir-se
dels problemes i de sortir al carrer
amb una cara nova, ni que sigui
per un dia.
La Florida i Sanfeliu són els
únics que segueixen per complet
la tradició d’aquesta festa pagana
anterior a la quaresma. Iniciaran
les celebracions Dijous Gras, que
enguany coincideix amb el 15 de
febrer i tancaran la festa Dimecres
de Cendra, amb el judici del ninot
i l’enterrament de la sardina. Tot i
que la festa està oberta a tots els
públics, els més petits centren l’atenció de part de les activitats, amb
actes infantils i premis a les millors
disfresses.
Bellvitge trasllada l’inici de la
festa a divendres, mentre que la
resta de barris, Collblanc-La Torrassa, el Gornal, el Centre i Santa
Eulàlia, -a excepció de Can Serra
que ho celebrarà diumenge- concentren els actes de carnaval dissabte dia 17 de febrer.
Com a novetat, enguany Pubilla Casas i La Florida han decidit
unir esforços i celebrar el ball de
máscares el 17 de febrer al vespre
de forma conjunta. El punt de trobada de les seves respectives rues
serà la plaça Eivissa. Allà hi haurà
música amb orquestra, lliurament
de premis, i molt important, xoco-

lata amb melindros per a tothom.
A Bellvitge també presenten destacades novetats. Per primer cop,
la comissió de festes celebrarà amb
els dos mercats el carnestoltes,
amb la intenció de consolidar l’acte
en el barri. Bellvitge és un dels

punts de la ciutat on té lloc el judici
del carnestoltes més espectacular,
tradicionalment a càrrec del grup
d’Els Diables.
La resta de barris aposten per
la continuïtat de les activitats. Cercaviles per donar la benvinguda al

rei de les festes, balls de màscares, concursos i premis. Com a dada curiosa, Sanfeliu és l’únic que
presenta un rei carnestoltes de carn
i ossos, escollit entre un grup de
voluntaris de les diferents entitats
del barri.

De tots és sabut que el Carnestoltes és el ‘rei dels pocasoltes’. La tradició d’aquest simpàtic personatge de palla que
presideix el Carnaval es remunta a les festes romanes de
les Saturnalia, en les que els
esclaus tenien llicència per fer
d’amos durant uns dies i escollien com a rei de les celebracions la persona més còmica
de la comunitat. Des de l’Edat
Mitjana, el Carnaval prepara el
poble per al període d’austeritat i penitència de la Quaresma. A Catalunya, segons la tradició, el carnestoltes se celebra de Dijous Gras a Dimecres
de Cendra. La primera jornada s’acostuma a sortir d’excursió al camp on es fa un copiós
dinar a base de carn de porc i
de truita. El divendres es dóna
la benvinguda al rei Carnestoltes amb un cercavila pels carrers del poble. Sa Majestat llegeix un pregó en el que demana permís a les autoritats i convida tothom a gaudir de la gresca. Els dies posteriors tenen
lloc els balls de màscares, on
la gent es disfressa per poder
fer lliurement més bestieses.
Dimarts les autoritats jutgen al
rei Carnestoltes, “per haver
portat al poble a la vida fàcil i
plaent”. Sa Majestat és condemnat a mort i cremat a la plaça de la vila, convidant-lo abans
a tornar l’any vinent. Finalment,
Dimecres de Cendra té lloc l’enterrament de la sardina que
simbolitza la fi del carnaval, i
la lectura del testament del ‘rei
dels poca-soltes’.

L’AGENDA

La festa, barri a barri
El Centre
17 de febrer. 17h, Rbla. Just Oliveras
(entre c/ Barcelona i Tarragona): concentració de comparses; pregó a càrrec de La Bacanal Teatre del Centre
Catòlic. 18h, inici cercavila (recorregut
per tots els carrers del barri); arribada
pl. Ajuntament; actuació musical, premis sorpresa. Organitza: Comissió de
Festes.
Can Bori. 17 de febrer. De 17h a 19h,
col·legi Can Bori: concentració de disfresses; ball de màscares Org: Grup
de Festes Can Bori.

Sanfeliu
15 de febrer, Dijous Gras. 17h, pl. de
les Comunitats: animació infantil.
18.30, Benvinguda Carnestoltes, ban
oficial. 19h, concurs de truites i música ambiental. 20h, resultat del concurs.
20.30h, comiat.
17 de febrer. 17h, passeig els Cirerers: concentració comparses. 17.30h,
salutació rei Carnestoltes. 20h, final de
la rua, acte col·lectiu per la pau.
20.30h, comiat. 22h, ball de disfresses
amb orquestra, concurs de disfresses.
24h, resultat dels concursos, lliurament
de premis. 2h, comiat.

21 de febrer, dimecres cendra. 17h,
passeig dels Cirerers: concentració
comparses. 17.30h, cercavila pel barri.
18.30h, enterrament de la sardina.
19h, animació infantil. 20h, comiat Org:
Comissió de Festes.

Collblanc
La Torrassa
17 de febrer. 17.30h, rua (sortida i arribada pl. Espanyola). 18.30h, ball infantil amb Grup Celeste; lectura del pregó,
lliurament premis. 22.30h, Aula de
Cultura Collblanc-La Torrassa: ball
amb orquestra Rítmica Sonora; lliurament premis. Organitza: Comissió de
Festes.

Sta. Eulàlia
17 de febrer. 17.15h, Santa Eulàlia-2:
arribada de comparses i lectura del
pregó a càrrec dels Diables de L’Hospitalet i l’Skamot Diabòlik. 18h, inici rua;
arribada terrenys de petanca (c/ Narcís
Monturiol). 19.30h, lectura sentència
a S.M. Carnestoltes. 20h, ritus per cremar a Sa Majestat. 20.15h,lliurament
dels premis a les comparses de la rua.
Org: Comissió de Festes.

La Florida
15 de febrer, Dijous Gras. 18h, c/ Llorer, Esplai La Florida: concentració de
comparses; sortida rua (recorregut per
avgd. Masnou fins pl. Eivissa). 19h,
Aula de Cultura de La Florida: festa per
infants.
17 de febrer. Carnaval als mercats:
10h, mercat Torrent Gornal. 12h, mercat La Florida. Lliurament de premis.
19h, pl. Eivissa, festa conjunta amb comissió de festes de Pubilla Casas: arribada rues (sortides 17h, pl. Llibertat i
jardins c/ Ibèria); ball amb orquestra,
pregó, xocolata amb melindros, lliurament de premis.
21 de febrer, Dimecres Cendra.
18.30h, c/ LLorer: concentració dels
col·legis del barri, rua fins el parc del
Sepu, judici i execució del carnestoltes,
xocolatada per tothom. Org: Comissió
de Festes.

Can Serra
18 de febrer. 12h, avinguda Can Serra: inici de la rua; arribada, pl. de la
Carpa; pregó i crema de Sa Majestat
el rei Carnestoltes. 17 h, Casa de la
Reconciliació: acte infantil. Org: Grup
de festes de Can Serra.

Pubilla Casas
17 de febrer. 17h, sortida rua jardins
c/ Ibèria. 19h, pl. Eivissa, festa conjunta amb La Florida. Org: Comissió de
Festes.

Bellvitge
16 de febrer. 12 h, carnaval als mercats: concurs de parades, premis al
conjunt i a la disfressa més original.
18 de febrer. 10 h, concentració comparses Rbla. Marina, seu Associació
de Veïns. 10.30 h, inici rua (recorregut:
Rbla. Marina, Travessia Industrial, av.
Europa, av. Amèrica); arribada pl. Mercat. Desfilada comparses i concurs disfresses infantils, premis a la millor disfressa, la més original i la més simpàtica. 19 h, pl. Mercat: judici i crema del
carnestoltes pels Diables de Bellvitge.
Org: Comissió de Festes.

El Gornal
17 de febrer. 16h, Centre Cívic: concentració comparses. 17h, sortida rua;
arribada Rbla. Carmen Amaya; lliurament de premis. 21h, ball amb orquestra Symbol, fins 24h. Org: Comissió de
Festes.

