
     
 

ELLL CARNAVAL 
 
Anomenat també temps de carnestoltes , carnestoltes  o darrers dies , troba el seu 
origen en antigues festes paganes d'hivern, de celebracions gregues o de festes romanes.  
 
És una celebració que pertany al culte lunar i, per això, és una festa mòbil. Aquesta s'ha 
d'emmarcar dins un cicle sencer amb sentit propi, el cicle que precedeix la Quaresma.  
 
Per tal de situar el Carnaval en el calendari, hem de buscar la primera lluna plena 
posterior a l'equinocci de primavera, el 20 de març. 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 tenim el Dimecres de Cendra, el primer dia de 
Quaresma i últim de Carnaval.  
 
En la vella societat rural, el temps de Carnestoltes oferia mascarades rituals d'arrel 
pagana i un lapse de permissivitat que s'oposava a la repressió dels instints i la severa 
formalitat litúrgica de la Quaresma. 
 
Actualment el Carnaval s'ha convertit en una festa popular de caràcter lúdic, on tota 
aquesta llibertat extrema prèvia al temps de quaresma agafa forma en un sol individu, en 
Carnestoltes , que és el Rei del Carnaval. 
 
El Rei Carnestoltes: 
És un personatge fictici carnavalesc, és el centre de les festes i qui mana aquests dies. 
Cada any apareix sota l'aparença d'un animal o d'una persona, i llegeix el pregó amb el 
qual s'inaugura la celebració. 
En el seu pregó, el rei dóna permís per passar-s'ho bé sense limitacions: és el moment de 
ballar i desfilar disfressat. Però el caos i la bogeria només duren uns dies. La gent s'adona 
que tant desordre no és bo. 
En un judici públic, el rei és declarat culpable de tot, i se'l condemna. Després de llegir el 
seu testament,el Carnestoltes marxa de l’escola. A partir de la mitjanit d’aquell dia s'acaba 
la festa i comença la quaresma. 
 

 
A les nostres escoles també treballem El Carnaval! 
 

El Rei Carnestoltes arriba a l’escola tot manant. Els dies es tornen 
bojos amb les seves ordres! 
Cada dia de la setmana ens mana coses diferents: que vinguem 
amb el cap tapat, amb corbata, amb les sabates diferents, ... fins i 
tot en pijama! 
Tots els dies són festa, però la festa grossa la fem el divendes 
d’aquella setmana. Aquest dia tots els infants vindran disfressats de 
casa, també les educadores! I fem una gran desfilada de disfresses, 

amb música, ball i un bon esmorzar. 
 
Decorem l’escola i les aules amb colors ben vius, fent notar així de la festivitat d’aquests 
dies. 
 
Quan el Rei Carnestoltes ha de marxar l’acomiadem tots al pati de l’escola. Ens deixa un 
testament donant fi a les festes i comencem amb la Quaresma. 
 

  


