


Hola!



Com que soc molt presu-
mida em poso vestits de 
colors llampant i vius, 
que em carreguen 
d'energia i vitalitat.
Em fascina posar-me co-
llarets i arracades, 
portar flors i ocells al cap 
perquè em fan sentir 
lliure i feliç. 

ccca

Vaig néixer a 
Can Castells Centre d’Art. 
A una preciosa casa 
plena de jardins  amb 
uns grans finestrals  per 
on veig com batega la 
meva ciutat, i la meva 
gent.
M'encanta l'art, la moda, 
fer xerinola, ballar i riure. 
M'agrada tafanejar-ho 
tot perquè soc molt cu-
riosa.
He viscut moltes aventu-
res increïbles i m’agrada 
explicar tot el que he 
vist, els llocs on he viatjat 
i la gent que he conegut. 



Carnaval
A Sant Boi, el Carnaval 
el vivim amb molta in-
tensitat. És una festa 
molt divertida i espera-
da, carregada d’energia 
positiva.
Com que soc una aven-
turera, la meva disfres-
sa preferida és la de 
pirata. Potser m’heu vist 
algun any a la rua cri-
dant: “Per les barbes de 
Neptú, tra-la-rà, la-rà”.

El Carnaval és la meva 
festa preferida perquè la 
ciutat es posa cap per 
avall. Regna la disbauxa, 
la música i les disfresses. 
Per això, quan comença 
l’any, el primer que faig 
és esbrinar quan serà. 
Com que és una que 
depèn del calendari 
lunar, sempre pregunto 
a la Lluna quin dia serà.
Disfressar-se ve dels 
temps de la prehistòria. 
Sí!, de temps molt antics. 
Ja les tribus de caçadors 
es vestien i feien rituals 
amb pells d’animals. 
Però també els grecs i 
sobretot els romans, van 
inventar-se un Carnaval 
“a la romana”. 



Sabies que?
El carnaval és una de les festes més populars arreu del món? 
Cronològicament precedeix l'austeritat i la penitència de la 
Quaresma. Comença el Dijous Gras o Llarder i acaba amb 
l'enterrament de la sardina. 
El carnaval "carnem levare" o treure la carn, fa referència al 
desdejuni. Ja el celebraven egipcis, jueus, grecs i romans, en 
les saturnals romanes (festes de les classes baixes on els amos 
i els esclaus es canviaven els papers). També té referències en 
les celebracions paganes d'alegria per l'arribada de la prima-
vera i les disfresses simbolitzen el canvi que realitza la natura. 

Dijous 
Gras
Dijous gras és el primer 
dia de Carnaval.
Quines ganes! Segur que 
en Carnestoltes està a 
punt d’arribar a la ciutat. 
Quin enrenou ens espera! 
Avui aniré a comprar per 
fer una truita de patates. 
Encara que també 
m’agrada molt la de car-
xofes dels camps de Sant 
Boi. Tampoc me n'oblido 
de la botifarra d’ou i la 

coca de llardons. 
Ummmhh, què bo que és 
tot!. Mentre preparo un 
bon àpat em posaré 
música per ballar i 
cantar: “Carnaval, 
Carnaval… Carnaval,
t’estimo!



TRUITES
TAKE
AWAY

Sabies que?

Quan arribava el dijous gras 
o llarder, a moltes cases 
santboianes de pagès se 
solia cuinar per dinar peu de 
porc amb patates estofades. 
I és que, al cap de no res 
s’iniciava la quaresma, quan 
el consum de carn havia de 
ser molt més moderat i del 
qual s’havien d’abstenir els 
divendres. Però, sobretot se 
seguia la tradició d’anar a 
berenar coques de lladrons 
o de truita de botifarra cap 
a la muntanya. 

DIJOUS GRAS,
DEMANA LA TEVA 

TRUITA 
PER EMPORTAR 

ALS BARS I 
RESTAURANTS DE LA 

CIUTAT
Més info:

santboicomerc.cat

El dijous llarder

botifarra, botifarra;

el dijous llarder

botifarra menjaré;

I si és dijous gras,

botifarra, botifarra,

i si és dijous gras

botifarra menjaràs.

Popular catalana



Rei
Carnestoltes
Ja és aquí! El personatge més ximple i poca-solta. Sí! 
Ho heu endevinat: el rei Carnestoltes ha arribat a la 
ciutat. Ai, ai… que n’és de beneit i esbojarrat. I és 
clar,  com és el rei de la festa, vol manar i manar!
Quan arriba, ho posa tot del revés. A les escoles, es 
preparen per rebre les seves ordres; “que si un mitjó 
de cada color, que si has de venir amb el pijama….”
A veure si tinc sort i aquest any ens demana que 
anem amb un antifaç! M’encanten els antifaços ben 
estrafolaris, de tots els colors i formes diferents. I a 
vosaltres?, us agraden?

Sabies que?
A les nostres comarques el carnaval s'anomena Carnestoltes? 
Carnestoltes significa "carnes tollendas" o carns suprimides 
amb clara al·lusió a l'inici del dejuni. El carnestoltes prengué 
llavors personalitat pròpia. Era un senyor molt "juerguista", que 
li agradaven molt les bromes i que manava mentre durava la 
festa. La gent cansada de veure'l fent malifetes l'apressava, el 
passejava pel poble i era conduït a un jutjat popular, on era 
condemnat a morir penjat i perquè fins i tot l'esperit desapare-
gués del poble, el cremaven i així tornava la pau a les cases. 
Carnaval és doncs una llicència controlada de la rutina diària i 
la quotidianitat. Dies de ballar, cantar, fer bromes, menjar molta 
carn (embotits), origen dels actuals ranxos, bones fartonades 
per poder suportar el deler del dejuni quaresmal. Com que 
abans no n'hi havia recursos per comprar màscares, el jovent 
s'emmascarava la cara amb cendra i quan veien alguna per-
sona que no anava disfressada la perseguien amb una es-
combra i li tiraven serradures i cendra perquè quedés disfres-
sat. 



fem 
l’antifaç 

Dibuixa en un paper o cartolina
el perfil de l’antifaç i retalla’l!
A continuació pinta´l i decora’l 
com més t’agradi!
Compartiu les vostres fotografies 
a les xarxes socials amb 
l’etiqueta #carnaboi21 



fem la
disfressa

de Miranda

Necessitarem una caixa gran i
una caixa petita

Tallem la caixa petita així, si 
ésnecessari, reforcem amb 
cinta

Fem unes pestanyes. Tanquem pestanyes i posem paper de 
diari a dins.

Hi enganxem dibuixos bonics

Forrem amb paper i unim totes les 
peces. Posem un cordill als laterals

Fem un forat a la part superior de la caixa gran i la decorem amb dibuixos bonics

per fer la part de dalt del cos...

per fer la part de baix del cos...



El dijous llarder

botifarra, botifarra;

el dijous llarder

botifarra menjaré;

I si és dijous gras,

botifarra, botifarra,

i si és dijous gras

botifarra menjaràs.

Popular catalana

per fer el collaret...

Fem boletes amb papaer de diari i les reforcem amb cinta. Tot seguit, les pintem de colors. Fem un 
forat amb un punxó per on passarem el cordill.

per fer el pentinat...

Partirem d’un casquet de bany per anar enganxant-hi els diferents elements. Els pintem tots del 
mateix color.

per fer les flors del pentinat...

Tallem rodones de papers de diferents colors per fer les flors del cap.



Compartiu les 
vostres 

fotografies 
a les xarxes

 socials amb 
l’etiqueta 

#carnaboi21 



Dimecres de 
cendra /
enterrament 
de la sardina
I el dimecres de cendra és també l’enterrament de 
la sardina. Que boniques són, no trobeu? Això vol dir 
que al rei Carnestoltes se li acabarà aviat la xerino-
la, i la Vella Quaresma no trigarà gaire a fer-lo fora i 
endreçar tota la disbauxa que ha deixat. Encara sort 
que l'any vinent el tornem a tenir de nou amb les 
seves ximpleries. 
Però encara ens queda un dia divertidíssim per 
gaudir de la festa. A Sant Boi ens encanta menjar 
sardines, amb pa amb tomàquet i a la brasa! Estan 
boníssimes.

Sabies que?
El dimecres de cendra també se sortia a berenar als afores 
de la vila, ja que la tradició també manava fer l’enterrament 
de la sardina, quan aquesta es disfressava tal com correspo-
nia, amb farbalans i penjada d’una canya. Santboians i sant-
boianes també celebraven ambdós dies i, anaven a berenar 
més enllà de la Pineda, cap a la font de Gualbes i la muntan-
ya de Sant Ramón, quan hi anaven avis i àvies acompanyats 
per néts i nétes.



La Vella 
Quaresma
Mireu qui ha arribat! La Vella Quaresma. Ara sí que 
el Carnaval toca a la seva fi, quina llàstima! Aquesta 
velleta, arrugada i xaruga, que sembla poca cosa, 
de molt mal caràcter, té, ni més ni menys que 7 
cames! Cada cama que perd són les setmanes que 
passen des de l’inici de la Quaresma.  Temps durant 
el qual cal fer bondat: menjar bacallà, fruites i  ver-
dures! 
S’ha acabat la festa boja, el desordre! Què s’ha 
pensat el sonat d’en Carnestoltes! Quin desgavell de 
ciutat.-Diu la Vella Quaresma-

La vella Quaresma representa l’època que ve després del 
Carnestoltes. Té set cames, una per a cada setmana d’aquest 
període que ve després del Carnestoltes, i que dura 40 dies. 
Durant el regnat de la vella Quaresma no es poden cometre 
excessos com, per exemple, menjar molt.
Durant els dies de Carnaval, el rei Carnestoltes i la vella Qua-
resma mantenen una lluita. La vella Quaresma acaba guan-
yant, i s’abandonen les lleis del rei Carnestoltes: els banquets, 
la festa boja i el desordre donen pas al dejuni, a l’ordre, a la 
calma.
Segons la tradició, els menjars abundants es canvien per un 
règim de sopes amb oli, verdura i aigua. Només els diumen-
ges es podia menjar peix. Per això, la vella Quaresma porta 
sempre un tros de bacallà.

Sabies que?



DES DE CASA
#carnaboi21


