
	

	

	

	

CARNAVAL	DE	MOLINS	DE	REI	2020	

Arrenca	 un	 nou	 Carnaval,	 un	 nou	 model	 basat	 en	 el	 format	 de	 Carnaval	 tradicional,	 que	
arrenca	des	de	DIJOUS	GRAS	fins	a	DIMECRES	DE	CENDRA.		

Perque	 Carnaval	 i	 no	 Carnestoltes?	 Entenem	 com	 a	 Carnaval	 a	 la	 festa	 propiament	 dita,	 i	
Carnestoltes	 és	 refereix	 segons	 la	 tradició	 popular	 al	 personatge,	 a	 sa	 majestat	 el	 Rei	

Carnestoltes,	que	a	Molins	de	Rei	enguany	serà	el	XL	(40è).	

Es	 basa	 en	 la	 singularitat	 del	 Carnaval	Molinenc,	 la	 part	més	 única,	 “EL	 BALL	 DEL	 CAMELL”	
integrat	 per	 l’Aristocràcia,	 el	 Poble	 o	 Esparriots	 i	 la	 bèstia	 “EL	 CAMELL”,	 que	 volem	 que	
esdevinguin	els	dos	bàndols	d’aquesta	festa:	els	rics,	els	burgesos,	l’ARISTOCRÀCIA;	i	les	classes	

treballadores	del	camp,	el	poble,	els	ESPARRIOTS.	

La	tercera	pota	d’aquest	Carnaval,	 i	potser	 la	principal,	és	 la	formada	per	 la	reialesa,	el	pròpi	
Carnaval.	Vem	 recuperar	 l’any	passat	un	personatge	pròpi	que	no	havia	 tingut	mai	una	 cara	
definida	però	que	des	de	fa	més	de	35	anys	és	present	al	Carnaval	Molinenc,	el	Secretari	Reial	

“ESTEVE	VILAPUBILLA	 I	 TORTELL	DE	CABELL	D’ÀNGEL”	que	és	 l’embaixador	de	Sa	Majestat,	 i		
juntament	 amb	 ell	 i	 un	 seguit	 de	 personatges	 esbojarrats,	 estrafalaris	 i	 carnavalescos	
conformen	 el	 SÈQUIT	 REIAL:	 la	 Fru-Fru,	 el	 Doctor	 Mandonguilla,	 l’Auberta	 de	 Cammes,	 el	

Palillo,	 la	 Flora...	 Ells	 seran	 acompanyats	 diariament	 per	 la	 música	 en	 directe	 de	 la	 fanfara	
“MúsXXL”.	

En	 col·Laboració	 amb	 Bot-Mol	 enguany	 presentem	una	 novetat	 força	 especial	 i	 fins	 ara	mai	
feta	a	 la	vila,	una	Fira	de	petit	 format	basada	en	els	productes	genuïnament	típics	del	dijous	

Gras	de	Carnaval,	que	la	coneixerem	amb	el	nom	“ENGREIXA’T,	Fira	i	Degustació	de	productes	
de	 Carnaval”.	 Tindrà	 lloc	 el	 pròpi	 Dijous	 Gras	 a	 la	 Plaça	 de	 Catalunya	 on	 comerciants	 de	 la	
nostra	vila	vendras	aquests	productes	tant	tipics	del	nostre	calendari	gastronòmics:	la	coca	de	

llardona,	 la	botifarra	d’ou,...	Una	aposta	per	la	col·laboració	entre	entitats	per	crear	sinergies	
conjuntes	a	favor	de	la	cultura	i	el	comerç	de	proximitat.	

La	 gran	novetat	 d’enguany,	 el	 desenvolupament	de	 la	 segona	 gran	 columna	que	 sostenta	 el	

Carnaval	Molinenc:	EL	POBLE.	Donem	importancia	i	dotem	d’un	pes	rellevant	als	ESPARRIOTS,	
aquests	personatges	que	representen	el	poble,	vestits	amb	sac	i	barret	de	palla	que	al	so	dels	
esquellots	 espanten	 a	 l’Aristocracia	 durant	 l’històric	 Ball	 del	 Camell.	 Enguany,	 les	 pròpies	

persones	integrants	d’aquest	col·lectiu,	elles	mateixes	amb	la	col·laboració	destacada	de	l’Eva	
Mula,	han	confeccionat	uns	nous	vestits	mantenint	l’essencia	del	sac	i	l’arpillera,	però		



	

	

	

	

	

	

ribetejant	amb	cintes	tot	fent	senefes,	al	cap	duen	barret	de	palla	ribetejat	de	colors	i	amb	una	
branca	d’heura	enroscada	recuperant	aixi	una	de	 les	referencies	que	es	tenien	de	 l’any	1982	
quan	surten	al	carrer	per	primer	cop.		

També	estaran	acompanyats	de	6	figures	que	aniran	vestits	iguals	que	ells	i	que	s’integraran	a	
la	 Comparsa	 dels	 ESPARRIOTS,	 6	 capgrossos	 construits	 de	 manera	 artesana	 per	 les	 mans	

d’AITOR	 CALLEJA	 de	 Marcalain.	 Els	 barrets	 de	 palla	 estan	 obrats	 a	 ma	 per	 l’Associació	
d’Artesans	 la	 LLATA	 de	 Rasquera,	 concretament	 per	 la	 Dolors	 Ballester.	 I	 tots	 ells	 seran	 els	
responsables	de	moure	l’enorme	CARRO	DE	LA	BOTA,	que	donarà	sentit	i	nom	al	nou	acte	de	

divendres	nit.	

LA	NIT	DE	LA	BOTA	vol	ser	el	CARNAVAL	DEL	POBLE.	Divendres	21/2	El	Sèquit	Reial	sortirà	del	
Palau	per	anar	a	dur	 la	disbauxa	al	poble	de	Molins	de	Rei,	 i	ho	 fara	concretament	al	 carrer	
Folqué.	Allà	es	repartiran	LES	BOTES,	els	tiquets	per	adquiriles	es	vendran	a	l’Estanc	Margarit	

del	 6/2	 fins	 el	 mateix	 21/2	 o	 fins	 a	 acabar	 existències,	 i	 aniran	 plenes	 de	 vi	 blanc	 o	 negre	
segons	 es	 desitgi	 pel	 preu	 de	 10€	 (bota	 de	 regal).	 Un	 cop	 el	 poble	 tingui	 les	 seves	 bótes	
arrencaran	una	cercavila	festiva	acompanyats	per	la	reputada	xaranga	reusenca	BANDSONATS	

que	faran	saltar	i	ballar	a	tothom.	Un	cop	arribin	al	Mercat	hi	haurà	una	mica	de	música	i	festa	
pels	participants,	servei	de	reomplerta	de	botes.	L’acte	acabarà	puntualment	a	les	00.00h	per	
evitar	molesties	als	veïns.	

El	CARTELL,	 inspirat	 la	magnifica	pintura	mural	de	la	Capella	Sixtina	”la	creació	d’Adam”	obra	
de	Michelangelo	Buonarroti,	ha	estat	obra	del	jove	MARC	VIAMONTE	amb	la	col·Laboració	en	
la	 fotografia	 del	 molinenc	 Guillem	 Urbà.	 Viamonte	 ha	 aconseguit	 gràcies	 a	 la	 col·laboració	
voluntaria	 de	molta	 gent	 disposada	 a	 despullar-se	 reinterpretar	 aquesta	 escena	 donant-li	 el	

punt	carnavalesc	 i	desenfrenat	que	pertoca	a	aquesta	 festa.	També	serveix	per	 reivindicar	 la	
naturalitat	del	cos	humà,	la	necessitat	de	fer	desapareixer	els	estigmes,	prejudicis	i	tabús	de	la	
societat	on	vivim.	Un	cartell	elegant	que	recrea	sobradament	el	que	és	el	Carnaval	Molinenc.	

Paral·lelament	 el	 grup	 molinenc	 d’animació	 infantil	 i	 familiar	 AMBAUKA	 tornaran	 a	 ser	 els	
encarregats	de	portar	la	festa	als	més	menuts	amb	el	Carnaval	Menut,	i	la	canço	que	en	només	
un	any	ha	acabat	esdevenint	 l’himne	del	CARNAVAL,	 la	peça	“És	Carnaval	 i	 tot	 s’hi	 val”	amb	
fragments	 de	 les	 melodies	 pròpies	 del	 Carnaval	 Molinenc:	 el	 Ball	 de	 l’Aristocràcia	 i	 les	

Corrandes	dels	Esparriots.	

https://www.youtube.com/watch?v=3H_hvQecggs	



	

	

	

	

	

ELS	ACTES	
ENGREIXA’T,	Fira	i	degustació	de	productes	de	Carnaval	–	Dijous	20	de	febrer	
De	16h	a	20h,	A	la	Plaça	de	Catalunya	la	Bot-mol	regala	a	la	vila	una	nova	fira,	aquesta	
dedicada	explusivament	als	productes	de	Carnaval.	
	
L’ARRIBO	–	20	de	febrer,	Dijous	Gras		
18h	Arribada	a	la	Plaça	de	Catalunya	del	secretari	Esteve	Vilapubilla	i	Tortell	de	Cabell	d’Àngel	
acompanyat	de	tota	la	comitiva	carnavalesca,	EL	SÈQUIT	REIAL.	Instauraran	el	Carnaval	a	la	
vila,	es	faran	amb	el	poder	i	per	demostrar-ho	hissaran	la	Bandera	del	Carnaval.	
	
LA	NIT	DE	LA	BOTA	–	21	de	febrer,	Divendres	de	Carnaval	
El	Sèquit	Reial	sortirà	de	La	Gòtica	per	anar	a	buscar	i	portar	el	carnaval	al	poble,	els	
ESPARRIOTS.	Un	cop	al	carrer	Folqué	es	repartiran	les	botes	de	vi	(previament	havent	comprat	
un	tiquet	a	l’Estanc	Margarit).	Tot	seguit	tota	la	comitiva	del	Sèquit	Reial	amb	MúsXXL,	el	
poble,	els	ESPARRIOTS,	el	Carro	de	la	bota	i	l’acompanyament	de	la	XARANGA	BANDSONATS	es	
dirigiran	fins	al	Mercat	on	Dj	Vilapubilla	culminarà	la	Festa	fins	les	00h	de	la	nit.	
	
CARNAVAL	MENUT	–	22	de	febrer,	Dissabte	de	Carnaval	al	matí	
Desfilada	pel	centre	vila	de	tot	el	SÈQUIT	REIAL	sembran	la	disbauxa	per	carrers,	places	i	
comerços.	En	arribar	a	la	Plaça	del	Mercat,	actuació	dels	molinencs	AMBAUKA	que	oferiran	un	
espectacle	d’animació	infantil	i	familiar	i	presentaran	EN	DIRECTE	l’himne	del	Carnaval,	la	
canço	“És	Carnaval	i	tot	s’hi	val”.	
	
GRAN	RUA	–	22	de	febrer,	Dissabte	de	Carnaval	a	la	tarda	
Començarà	la	tarda	amb	la	RETRATADA,	enguany	amb	dos	punts	de	trobada,	la	concentració	
de	totes	les	comparses	tornarà	a	ser	al	Passeig	del	Terraplè	a	la	cruïlla	amb	el	carrer	Foment,	
on	a	les	19h	hi	haurà	l’Arribada	del	SÈQUIT	REIAL	amb	Sa	Majestat	el	Rei	Carnestoltes	XL,	que	
procedirà	a	donar	l’inici	de	la	GRAN	RUA.	Per	fer	més	amena	l’espera	hi	haura	un	punxadiscos	
durant	tota	la	tarda.	
En	acabar,	el	moment	més	esperat	“ELS	PREMITS”	que	s’entregaran	en	ma	per	sa	Majestat.	De	
les	3	comparses	premiades	només	la	guanyadora	del	primer	premi	tindrà	un	dels	grans	
moments	d’aquest	Carnaval,	el	BANY	DE	GLÒRIA!	
	
EL	BALL	DE	CARNAVAL	–	22	de	febrer,	Dissabte	de	Carnaval	a	la	nit	
Seguirà	amb	el	mateix	format	i	organitzadors	que	els	últims	anys.	
	
EL	BALL	DEL	PETIT	CAMELL	–	23	de	febrer,	Diumenge	de	Carnaval	al	mati	
Els	més	menuts	escenificaran	“EL	BALL	DEL	PETIT	CAMELL”	integrat	per	3	parts:	EL	BALL	DE	
L’ÀRISTOCRÀCIA	PETITA,	els	PETITS	ESPARRIOTS,	i	el	“BALL	DE	LA	BÈSTIA”	interpretat	per		
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
l’Esbart	Dansaire	de	Molins	de	Rei,	i	el	Camell	Petit	respectivament	amb	la	música	de	
GRALLERS	DE	MOLINS	DE	REI.	
En	acabar	s’iniciarà	l’EMPAITACULS	DEL	PETIT	CAMELL.	
	
EL	BALL	DEL	CAMELL	–	23	de	febrer,	Diumenge	de	Carnaval	a	la	tarda	
Com	mana	la	tradició,	la	part	més	genuïna	molinenca,	“EL	BALL	DEL	CAMELL”,	que	amb	la	
música	en	directe	de	Grallers	de	Molins	de	Rei	constarà	de	les	següents	parts:	
EL	BALL	DE	MÀSCARES	DE	L’ÀRISTOCRÀCIA	–	Esbart	Dansaire	de	Molins	de	Rei	
EL	BALL	DEL	POBLE	–	ESPARRIOTS	
EL	BALL	DE	LA	BÈSTIA	–	AMICS	DEL	CAMELL	
	
En	acabar	s’iniciarà	l’EMPAITACULS	DEL	CAMELL,	recuperant	així	el	nom	que	antigament	se	li	
donava	durant	la	festa	de	Carnaval	al	correcuita	de	la	bèstia.	
	
RUA	DEL	DESENFRENO	–	23	de	febrer,	Diumenge	de	Carnaval	a	la	tarda	
Sa	majestat	el	Rei	Carnestoltes	i	el	seu	sèquit	iniciaran	la	que	per	ells	serà	la	Darrera	Passejada	
pel	carrer	Major	acompanyats	d’una	gran	disbauxa!	
	
SAMANIAT	I	CREMA	DEL	REI	–	23	de	febrer,	Diumenge	de	Carnaval	al	vespre	
Tradicional	encontre	dialectic	entre	el	Rei	Carnestoltes	i	el	Camell,	que	acabarà	amb	la	crema	
del	Rei	dels	Pocasoltes.	
	
EL	VELATORI	–	24	i	25	de	febrer,	Dilluns	i	Dimarts	posteriors	a	Carnaval.	
Ja	que	de	sa	majestat	només	en	quedaran	les	cendres,	aquestes	seran	dispositades	dins	d’una	
urna	funeraria	i	exposada	al	vestíbul	de	la	Sala	Gòtica	com	a	sala	de	vetlla	reial,	on	particulars	i	
comparses	podran	anar	a	plorar-li	i	a	fer	ofrenes	florals	o	de	qualsevol	tipus	a	les	despulles	del	
Rei	Carnestoltes.	
	
LA	PRUFESSÓ	DE	L’ENTERRAMENT	–	26	de	febrer,	Dimecres	de	Cendra	
Solemne	sortida	des	de	la	Sala	Gòtica	de	la	comitiva	fúnebre	amb	les	despulles	de	Sa	Majestat,	
que	seran	traslladades	a	ritme	de	la	“MARXA	DE	l’ENTERRAMENT	DEL	REI	CARNESTOLTES	DE	
MOLINS	DE	REI”	composada	i	interpretada	pel	grup	“MÚSXXL”	
	
LES	CENDRES	–	26	de	febrer,	Dimecres	de	Cendra	
Quan	tota	la	comitiva	mortuoria	arribi	a	la	Plaça	de	Catalunya	es	procedirà	a	escampar	les	
cendres	de	Sa	Majestat	el	Rei	Carnestoltes	XL	esdevenint	un	final	apoteòsic!	


