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2022Cap animal ha estat maltractat per la confecció del cartell del Carnaval 2022. 
 
In memoriam del nostre elefant Mogambo, que va morir plàcidament a casa 
seva per causes naturals tres setmanes després de l’elaboració del cartell.

Troba el 
Vilapubilla 
al cartell!!!
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Jo, Esteve Vilapubilla i Tortell de Cabell d’Àngel, com a 
secretari reial i marquès de la Disbauxa i el Desenfreno, 
us convido a entregar-vos en cos i ànima a la festa del 
Carnaval, per tal de viure uns dies que esdevindran gloriosos 
i recordats!

Enguany, la festa ve carregada de novetats. Un any aturats 
ens ha donat per pensar molt i a la Casa Gran els ha 
donat per gratar-se la butxaca, una combinació escaient 
per anunciar, amb tota la pompa, que arriba, l’estimada, 
esperada i elegant Aristocràcia! Per fi podem anunciar que 
el renovat projecte del Carnaval assoleix la seva plenitud.

Després de sargits i remiendus, l’Aristocràcia autèntica 
podrà lluir noves vestidures, fidedignes i escaients al 
rememorat segle XIX molinenc. Ara sí que els aires de 
grandesa desprendran la flaire de l’opulència! Per altra 
banda, com és costum, la burgesia no vindrà sola i creix amb 
aquells cosins llunyans que, malgrat ser família, hom sempre 
vol allunyats, però que aquí han arribat per quedar-se. No us 
els escolteu gaire: són els Malparlats, gent de mala llengua 
amb aspiracions de grandesa.

Indiferents, no en quedareu! Mirada amunt, que, 
acompanyant l’Aristocràcia, vindran de ben lluny dos 
Burgesots de gran estatura: ell beu i ella fuma. I per amanir 
tal guirigall, uns Malsonats per dotar de partitura. Ep, això sí, 
amb música pròpia, que a Carnaval no copiem: innovem i 
creem.

Esmolant les eines els esperen, després d’un any sense 
sortir, el no tan estimat Poble, amb el seu Carro de la Bota; 
els Esparriots, tant les del sac, l’heura i els esquellots com els 
del cap gros, i sembla que diuen no sé què d’unes taronges. 

A tota aquesta mandanga, retrobarem el nostre estimat 
Sèquit Reial i rebrem de nou a la seva vila, tal com es 
mereix, Sa Majestat Carnestoltes XLI!

Traieu la pols a la disfressa i poseu-vos-la ben tiesa!

Torna la festa! Torna el Carnaval! Esteve
Vilapub

illa



11 i 12 de febrer / LES PRÈVIES

Tots els recorreguts es podran consultar a 
la web www.carnavalmolins.cat

Tots els actes poden veure’s modificats 
segons la situació sanitària del moment, 
atents a les xarxes socials de 
@carnavalmolins

 L’exposició
Les xerrameques

La presentació

24 de febrer / DIJOUS GRAS  Fira ENGREIXA’T
L’arribo

25 de febrer / DIVENDRES DE CARNAVAL Nit de la bota

26 de febrer / DISSABTE DE CARNAVAL
El mati de la copa
El Carnaval menut

La Gran Rua

27 de febrer / DIUMENGE DE CARNAVAL
El Ball del petit camell

 El Ball del Camell
 Rua del Desenfreno

Samaniat

28 de febrer El Velatori

1 de març / LA VIGÍLIA
El Velatori

 Sorteig de la panera
 La Bacallanera

2 de març / DIMECRES DE CENDRA El Testament
Les cendres

#brindemlo



A les 11 h, a La Peni,
LES 
XERRAMEQUES

40 anys de recuperació 
del Carnaval al carrer bé 
mereixen fer safareig! 
Ens trobarem en un nou 
espai de la festa per a 
la xerrada, el debat i la 
rajada per arreglar el 
món carnavalesc. Taula 
rodona i debat de carajillo 
posterior que enguany 
dedicarem a la Gran Rua i 
el món de les comparses, 
la seva evolució, els seus 
punts forts i dèbils i, 
com creiem que hauria 
d’evolucionar aquest acte 
central del Carnaval. Vine 
a rajar i dir-hi la teva! 
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“QUE ÉS ANTERIOR O 
QUE PRECEDEIX 
ALGUNA COSA”

A les 18.30 h, a la sala 
d’exposicions de 
Ca n’Ametller,
INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ “4O 
ANYS DEL BALL 
DEL CAMELL

A les portes de l’esclat 
d’un nou Carnaval i amb 
motiu dels 40 anys del 
Ball del Camell, els Amics 
del Camell, l’Esbart 
Dansaire, els Grallers de 
Molins de Rei i el Comitè 
de l’Antifaç hem muntat 
una exposició a la sala 
d’exposicions de Ca 
n’Ametller per celebrar 
l’efemèride d’aquests 40 
anys d’història ben viva. 
Dedicada i en agraïment 
a tots i totes els que 
durant aquests anys heu 
fet possible la festa i l’heu 
dotat de valor! 

11 DE FEBRER 12 DE FEBRER



Tot seguit, a La Peni,
ESCAMPADA DE 
LES CENDRES

De l’última Majestat, 
encara en resten les 
cendres. No hem pogut 
fer neteja de l’urna reial 
i ens corre una mica 
de pressa, per si de 
cas el Carnaval 2022 
acaba com els darrers 
anys. Així que, un cop 
presentat el Carnaval 
2022, procedirem 
a l’escampada de 
les cendres de la 
Quarantena. A veure si 
ens alliberem d’aquest 
bitxo d’una vegada!

A les 18.30 h, a La Peni,
PRESENTACIÓ DEL CARNAVAL

El Comitè de l’Antifaç, després d’un any de parada a 
causa de la pandèmia, comencem la festa com de 
costum amb la presentació del Carnaval, que enguany 
es farà al teatre de La Peni. Tot un luxe! Un moment 
ben especial per conèixer totes les novetats de la 
festa per a aquest any, el programa i la presentació del 
flamant cartell que anuncia la celebració! 

12 DE FEBRER



A les 18 h, a la plaça de Catalunya,
L’ARRIBO

L’Arribo del Carnaval farà estremir la vila amb 
l’escandalosa arribada de Sa Majestat Carnestoltes 
XLI, el seu inseparable secretari reial, Esteve 
Vilapubilla i Tortell de Cabell d’Àngel, i la resta de 
Sèquit Reial. La festassa resseguirà els carrers més 
cèntrics i omplirà Molins d’XLI de disbauxa, música i 
confeti. 
 
Quan l’ambulant faràndula torni a la plaça 
de l’Ajuntament s’implantarà la dictadura del 
Tantsemenfotisme i es farà oficial la presa del poder 
municipal a càrrec de la comitiva carnavalesca.

Si Sa majestat Carnestoltes ho consent, es procedirà 
a la conquesta de l’Ajuntament i, des del balcó, el 
secretari reial farà la lectura del Pregó.

Hi haurà festa final a la plaça, la hissada de la bandera i 
tots plegats anirem a retiro fins al Molí!
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“EL DIJOUS DE LES 
COMARES ÉS EL 
DIJOUS ANTERIOR 
AL DIJOUS LLARDER 
I DOS DIJOUS 
ANTERIORS AL DIJOUS 
GRAS ÉS EL DIJOUS 
DELS COMPARES” 

De les 16 h a les 20 h, 
a la plaça de 
Catalunya,
ENGREIXA’T, FIRA 
I DEGUSTACIÓ DE 
PRODUCTES DE 
CARNAVAL

Abans no arribi el rei de 
la disbauxa i ho posi tot 
cap per avall, cal tenir la 
panxa plena. Així que us 
esperem a la plaça de la 
Vila, on podreu gaudir de 
la segona edició de la fira 
Engreixa’t. Els botiguers 
i botigueres es llencen 
als carrers per celebrar 
el Dijous Gras tal com 
mana la tradició: a base 
de coques de llardons i 
botifarra d’ou. 

24 DE FEBRER



A les 21 h, sortida del Parc Pont de la Cadena,
LA NIT DE LA BOTA

El Poble i els Esparriots esperen impacients l’arribada 
dels amfitrions de la festa. La bota és plena de vi i la 
plaça, plena de barrets. El Poble vol prendre partit de 
la festa de Carnaval i espera amb efervescència el rei 
de la disbauxa. 

L’arribada de Sa Majestat Carnestoltes i la destapada 
de botes donarà inici a diverses hores de festa 
desenfrenada que regirarà els carrers de la vila.

A les 20 h, des del 
Molí,
SORTIDA DEL 
SÈQUIT REIAL

Puntualment, la tropa 
reial, com a amfitrions 
d’aquesta nit de Carnaval, 
sortirà de les seves 
estances, ubicades 
provisionalment al Molí, 
disposada a convidar 
a la festa el Poble i els 
Esparriots, i a cremar la 
nit molinenca tot 
inflant-se de celestial vi. 

25 DE FEBRER
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TA A les 20.30 h, al Parc Pont de la Cadena,
REPARTIMENT DE BOTES

En Carnestoltes és a punt d’arribar i encara no tens 
bota? No pateixis! El Comitè està aquí pel que faci 
falta. Amb el teu tiquet, a part de col·laborar amb el 
Carnaval per fer-lo possible, també tindràs la teva 
bota amb vi blanc o negre a disposar! Repartiment 
amb ordre i disciplina! Recorda comprar el teu tiquet 
a l’Estanc Margarit anticipadament.. 

“ÉS IGUAL SI ETS DE 
VI BLANC O DE VI 
NEGRE....
BOTA A QUI VULGUIS!!!”





A les 11.30 h, des del 
Molí,
PASSEJADA DE 
L’ARISTOCRÀCIA

Per primera vegada a 
la història, l’Aristocràcia 
molinenca farà acte de 
presència als carrers 
de la vila durant el matí 
de dissabte. Abillats 
amb els seus renovats 
vestits i tota l’ostentació, 
s’aplegaran als baixos del 
Molí disposats a fer-se 
un lloc a la festa amb tot 
el cerimonial que faci 
falta! La fastuositat i els 
aires de grandesa dels 
benestants ompliran 
el centre de la vila de 
música, colors, perfums i, 
potser, alguns calerons! 

A les 11 h, des del Molí,
SORTIDA DEL SÈQUIT REIAL

Tal com mana la tradició, el dissabte de Carnaval 
s’inicia, un any més, amb la  passejada institucional 
de Sa Majestat Carnestoltes. El Sèquit Reial, decidit 
a acompanyar el rei dels poca-soltes, vetllarà per 
encendre la festa i fer creure els insubmisos. El 
passeig, tal com és habitual, estarà encapçalat pel 
Molt Honorable Secretari Reial Esteve Vilapubilla i 
Tortell de Cabell d’Àngel. 

Rei i secretari recorreran el centre de la vila i faran 
parada en diferents establiments, que, per la gràcia i 
cara de Sa Majestat, retran homenatge al nou sobirà.

26 DE FEBRER
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CLASSE SOCIAL 
FORMADA PER 
LES PERSONES 
QUE POSSEEIXEN 
TÍTOLS NOBILIARIS 
CONCEDITS PEL REI O 
HERETATS DELS SEUS 
AVANTPASSATS.



A les 12 h, a la plaça 
de Catalunya,
CARNAVAL 
MENUT AMB ELS 
ATRAPASOMNIS

Després de fer el 
pendó durant tot el 
matí pels carrers de 
la vila i d’afartar-se de 
bon menjar i bon beure, 
Carnestoltes, Vilapubilla i 
Sèquit Reial arribaran a la 
plaça de la Vila disposats 
a decretar el Carnaval 
Menut i a repartir, a dit, 
els premits a les millors 
disfresses Els Malparlats procuraran 

entabanar la reialesa 
per sortir-ne vencedors. 
Només una parella 
gaudirà del privilegi de 
participar del ball dels 
rics. Un cop Sa Majestat 
es pronunciï i, si escau, 
decideixi quina és la 
parella privilegiada, 
burgesos i reialesa 
signaran el pacte amb 
un ufanós brindis. Notari, 
prengui’n nota!

A les 12.30 h, a la 
plaça de la Creu,
ELS 
MALPARLATS 

Després del tomb de 
l’Aristocràcia, la comitiva 
toparà amb l’arribada de 
Sa Majestat Carnestoltes, 
que serà rebut per les 
classes benestants 
amb certa tensió i mals 
modus. Miraran de posar 
ordre dins de les seves 
files, però s’hi cou un bon 
embolic...

El conjunt decadent 
dels Malparlats tibaran 
la corda fins a l’extrem 
per tal de colar-se al Ball 
del Camell i millorar així 
la seva reputació. El seu 
objectiu, tot i l’aspror que 
aixeca entre la flor i nata 
aristocràtica, serà poder 
rebre una invitació reial 
per participar de tan 
elitista esdeveniment. 
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A les 17.30 h, a la 
plaça del Mercat i a la 
cruïlla del passeig del 
Terraplè amb el carrer 
del Molí,
LA RETRATADA I 
CONCENTRACIÓ 
DE COMPARSES

La retratada marcarà 
l’inici de la bogeria 
carnavalesca i 
immortalitzarà totes les 
comparses participants 
a la Gran Rua. En ple 
segle XXI, quan tothom 
ja disposa d’infinites i 
variades andròmines 
per fer-se fotos i selfies, 
nosaltres seguim aposant 
per les tradicions de tota 
la vida i, de passada, 
donem una mica de feina 
als fotògrafs locals. 
Si, pel contrari, no formeu 
part de cap comparsa, 
però aneu disfressats i 
teniu ganes de gresca, 
davant del Foment 
consolidarem una rave 
il·legal en honor del rei de 
la disbauxa. Sa Majestat, 
per animar el cotarro 
abans no faci la seva 
aparició estel·lar, pagarà 
de les arques municipals 
un punxadiscos d’alt 
standing durant tota la 
tarda que us farà ballar 
de valent tot escalfant 
l’ambient a ritme de 
Rafaella Carrà i altres 
temassus! 

A les 19 h, des del Foment,
LA GRAN RUA

Quan les campanes de l’església facin sonar les 7 
de la tarda en punt, i si Sa Majestat aconsegueix 
formalitzar la trobada, el presentador de la festa, 
a ritme de bombo i plateret, anunciarà l’arribada 
del seguici carnavalesc, que, per primera vegada, 
prendrà part a la farra molinenca. Poble i Aristocràcia, 
disposats a donar-ho tot, faran la seva entrada triomfal 
al passeig del Terraplè. 

Quan l’ambient estigui ben caldejat i la cua per 
demanar tapes de morro fregit al Foment arribi al Forn 
del Pont, farà acte de presència l’amfitrió de la festa i 
tota la seva patuleia, que, cavalcant dalt del seu 
Tras-Two faran sonar l’himne del Carnaval i decretaran 
el llibertinatge molinenc, que farà omplir els carrers de 
xauxa.

En acabar la Gran Rua, davant del Foment,
ELS PREMITS I EL BANY DE GLÒRIA

Quan l’ultima comparsa arribi, el Sèquit Reial es 
disposarà a deliberar per anunciar els vencedors de la 
Gran Rua de Comparses. Els afortunats aniran pujant 
a l’escenari i tindran l’honor de fotografiar-se al costat 
de Sa Majestat Carnestoltes XLI, que els farà entrega 
dels respectius premits!

Per celebrar-ho, dalt de l’escenari, els mereixedors del 
primer premit seran homenatjats amb un bon bany de 
gloria: confeti, focs artificials i cava per a tothom! 



A les 12 h, a la plaça 
de Catalunya,
EL BALL DEL 
PETIT CAMELL

Cansats de tanta plebs, 
avui toca balls de rics! 

Per arrencar, us 
convidem al Ball del 
Petit Camell. La Petita 
Aristocràcia ens 
delectarà amb la seva 
dansa i la seva opulència 
innata sota l’atenta mirada 
des del balcó municipal 
d’en Carnestoltes 
XLI, el secretari reial i 
l’Aristocràcia. Com puja, 
aquesta canalla burgesa! 

Res fa preveure que la 
festa surti malament, tot 
i que encara tenim ben 
presents les malifetes 
de la canalla del Poble 
d’anys anteriors, quan 
trencaven el ball amb 
aquell coi de bestiota al 
ritme de les corrandes... 
Com li deien? Petit 
Camell?  

Tot seguit,
L’EMPAITACULS DEL PETIT 
CAMELL 

El Petit Camell, acompanyat dels seus Esparriots i 
els Capgrossos Esparriots a ritme d’espurnes i cops 
d’escombra, emprendran el petit Empaitaculs i faran 
córrer a tothom que se’ls posi davant.

A les 18.30 h, a la plaça de la Creu,
ELS MALPARLATS I LA TRIA 
 
Tot i el desgavell organitzat durant el dissabte al matí 
per l’Aristocràcia i, en especial, pels defenestrats 
Malparlats, sembla que mai no en tenen prou. La 
decisió reial no va acabar de convèncer els presents i 
exigeixen una nova vista per fer valer allò de “qui paga, 
mana”.

Sa Majestat haurà de repetir l’audiència amb les 
classes benestants abans del ball a la plaça de la 
Vila per mirar d’acabar de tornar-ho tot a lloc. Per si 
de cas, en Carnestoltes es farà acompanyar del seu 
notari de confiança i, plegats, miraran de desencallar 
aquest enrenou aristocràtic.  

A les 19 h, a la plaça de Catalunya,
CONCENTRACIÓ DE 
BARRETS I MOCADORS
 

27 DE FEBRER



Simultàniament,
RUA DEL 
DESENFRENO

La Cort de Sa Majestat 
Carnestoltes XLI, després 
de quatre llargs dies 
de festes i festejos pels 
carrers de la vila, segueix 
amb ganes de seguir-ho 
donant tot i demostrar qui 
són els reis del fandango. 
Així que, un cop acabat el 
Ball del Camell i calmada 
la plaça, sense fer cas 
dels aires de revolta, 
el Sèquit Reial baixarà 
del balcó, pujarà al seu 
opulent descapotable i 
procediran, una vegada 
més, a sembrar el 
desenfreno a punta pala 
pels carrers de la vila. 
Una bona dosi de 
cridòria, brogit i xivarri 
us espera per seguir 
celebrant l’apoteòsic 
mandat de Sa Majestat 
XLI! 

A les 19.30 h, a la 
plaça de Catalunya,
EL BALL DEL 
CAMELL

Sa Majestat i la pompa 
reial, amb el seu flamant 
descapotable dels 
diumenges de Carnaval, 
pujaran al balcó de 
l’Ajuntament per presidir 
tan solemne acte i 
donaran l’ordre d’iniciar 
el Ball del Camell. Abans, 
però, Sa Majestat farà 
fora de la plaça el 
Poble, perquè el Ball de 
l’Aristocràcia es pugui 
desenvolupar amb la 
màxima tranquil·litat 
possible...

El rancuniós Poble no 
consentirà tal gosadia. 
Aires de tumults 
tumultuosos corren 
per la plaça mentre uns 
ulls ataronjats, tal com 
ja passava en aquesta 
mateixa plaça al segle 
XIX, despunten des del 
carreró. Que comenci el 
mambo!  
Tal com mana la tradició, 
s’escenificarà el Ball del 
Camell, que s’executarà 
dividit en tres parts amb 
la música en directe de 

Tot seguit,
L’EMPAITACULS 
DEL CAMELL 

El Poble se sentirà 
greument injuriat per Sa 
Majestat Carnestoltes 
i la seva decisió 
d’acabar oferint la 
plaça exclusivament 
a l’Aristocràcia. Sense 
dilacions i amb set de 
venjança, decidiran 
desfer el Carro de la 
Bota i convertir-lo en 
una peculiar andròmina 
que té un cap de matxo 
mort i dues taronges als 
ulls. Aquesta bestiota, 
amb aires de cavall de 
Troia domesticat pels 
Esparriots, recorrerà els 
carrers de la vila, farà fora 
els rics i es proclamarà 
vencedora de la batalla. 
Comença l’Empaitaculs 
del Camell!

Grallers de Molins de 
Rei i els components 
de l’Esbart Dansaire de 
Molins de Rei i els Amics 
del Camell:

“El ball de màscares de 
l’Aristocràcia”
“El ball del Poble o 
les corrandes” – els 
Esparriots
“El ball de la bèstia”



De les 17 h a les 20 h, 
a la sala d’exposicions 
de Ca n’Ametller,
EL VELATORI

Si del Samaniat n’acaba 
sortint victoriós el Camell, 
Sa Majestat acabarà ben 
socarrimat a les brases. 
Així que, en previsió 
del que pugui ser i si la 
profecia s’acaba complint 
un any més, ho tindrem 
tot preparat perquè 
tingueu l’oportunitat de 
retre l’homenatge pòstum 
al rei del tarambanes. 

L’urna reial amb les 
cendres de Sa Majestat 
Carnestoltes XLI serà 
exposada al vestíbul de 
Ca n’Ametller.

28 DE FEBREREn arribar a la plaça 
de l’Església,
EL SAMANIAT

La vila no és prou gran 
per a tots dos. Camell 
i Carnestoltes s’hauran 
passejat separats 
pels carrers de la vila 
mentre executen el seu 
lideratge. Un any més, els 
dos sobirans de la vila 
s’enfrontaran cara a cara 
disposats a 
airejar-se els draps bruts. 
Només en podrà sortir un 
vencedor... 





Tot seguit, des de Ca 
n’Ametller,
LA 
BACALLANERA
L’ÚLTIM ADÉU

Ai, noies, ara sí que ens 
hem de penedir! Tots 
els vidus i vídues de 
Sa Majestat queden 
convocats a seguir 
vestits de dol aquesta 
darrera passejada reial. 
De passada, podem fer 
una recapta pels balcons 
de la vila.

En diferents punts 
del recorregut es 
procedirà a cantar “La 
bacallanera”, vella cançó 
molinenca recuperada 
i reinterpretada a partir 
d’un escrit de 1897 en el 
qual se’ns descriu que 
es cantava a la nostra 
vila al segle XIX tal nit 
com aquesta, a punt de 
la mitjanit, coincidint amb 
l’entrada de la Quaresma. 
Lletra del segle XIX i 
música del XXI.

1 DE MARÇ

De les 17 h a les 20 h, 
a la sala d’exposicions 
de Ca n’Ametller,
EL VELATORI

Segon dia previst per 
acomiadar tan il·lustre 
figura, Carnestoltes 
XLI. No sigueu ranciots 
i acosteu-vos a retre-li 
homenatge i a 
dipositar-li el vostre 
present pòstum. 
S’accepten flors, 
disfresses i roba interior 
de qualsevol mena. 

A l’hora de tancar,
EL SORTEIG DE 
LA MOLT GRAN I 
GLORIOSA 
PANERA DEL 
CARNAVAL

Ja és l’hora. L’espera 
ha acabat. Traieu els 
vostres números de la 
butxaca, que arriba el 
gran sorteig de la panera 
més estrambòtica, 
pomposa i espectacular 
de la història de la nostra 
vila. Que la sort us 
acompanyi!



Lo dimars del Carnestoltas se ballaba fins prop de la mitxa nit: á 
las 11 la campana grosa de la Iglesia ab só grave y reposat feya 
resonar per l’ espay las batalladas precursoras de la Cuaresma. 

Lo toch de La Bacallanera senyalaba l’hora de anar á retiro y 
terminaba ‘l ball ab una cansó que al compás d’ una americana 

se ballaba y que si mal no recordo deya:

Ay noyas ara sí,

que ‘ns hem de penedí,

entrém á la Cuaresma

y no ‘ns podrém divertí.

Ay sí que ja ho farém,

per Pascua ballarém,

y de las camarellas,

‘ls ous nos menjaiém.

[Ricard Ginebreda]. (1897). Lo Carnaval del meu poble y la 
Plassa del Camell. El Eco del Llobregat.
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A les 18 h, a la plaça 
de Catalunya,
41 SALVES 
D’HONOR A SA 
MAJESTAT

L’arribada del Dimecres 
de Cendra marca el 
final d’aquest efímer 
però intens mandat 
de la mandanga i el 
desenfreno. Ara toca 
donar pas a la Quaresma. 
Amb pena i enuig, 
acomiadarem el rei 
Carnestoltes tal com es 
mereix. Quaranta-una 
salves d’honor a Sa 
Majestat ressonaran per 
la vila! 

Tot seguit,
EL TESTAMENT

Sa Majestat ho haurà 
deixat tot lligat i ben lligat 
per a la nova generació 
que agafi el mando. La 
lectura del Testament 
d’en Carnestoltes 
XLI anirà a càrrec 
del funcionari a qui li 
pertoqui. El notari arribarà 
a la plaça disposat a 
obrir el sobre i a llegir 
les ultimes voluntats del 
difunt monarca. 
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I per acabar,
ESCAMPADA DE 
LES CENDRES

De ben segur que una de 
les últimes voluntats del 
monarca de la disbauxa 
serà que els pallussos 
del Comitè de l’Antifaç 
acomiadin la festa tot 
escampant les seves 
cendres per la plaça i fins 
allà on el vent vulgui que 
arribin...

Així que, un any més, i si 
Sa Majestat ho requereix, 
serem allà per fer volar 
per sobre les teulades 
molinenques les restes de 
Sa Majestat XLI!

2 DE MARÇ



Disparem confeti! Festa 
grossa, que enguany 
celebrem que, de forma 
oficial, fa 40 anys que 
el Carnaval molinenc va 
tornar als nostres carrers!
Enterrat sota llosa 
el dictador que ens 
el va prohibir a cop 
de repressió, alguns 
descarrilats van sortir 
pels carrers a recuperar 
la festa fins aleshores 
reduïda al Baile de Trajes 
Típicos del Foment o 
a la sempre rozando el 
larguero Carnavalada de 
la Peni. No obstant això, 
el primer de tots, l’oficial, 
no tornaria als carrers de 
la nostra vila fins al 1982! 
L’any del Naranjito!

A cop de sol y sombra, 
cerveseta i copeta, 
de la mà de diferents 
caparrons inquiets, 
la cosa es va anar 
forjant fins a tenir doble 
premi: el retorn del 
Carnaval i la recuperació 
reinterpretada del Ball 
del Camell! Tot plegat 
agafava forma un 20 de 
febrer, a 2/4 de 7 del 
vespre, quan treia el cap 
per l’Estació Sa Majestat 
Carnestoltes I i s’iniciava 
la primera descafeïnada 
Gran Rua, que revivia, 
posteriorment, el Ball del 
Camell, un segle més tard 
a la mateixa plaça de la 
Vila que ja l’havia vist en 
la celebració del Molins 
de Rei del segle XIX. Per 
ser el primer any, tot a 
preu fet el mateix dia, 
no fos cas que després 
del primer dia, ja en 
prohibissin el segon.

Al llarg dels quaranta 
anys, la festa ha anat 
evolucionant i agafant 
personalitat fins a arribar 
als nostres dies. Si bé 
pràcticament sempre 
ha estat d’un sol cap 
de setmana, ha anat 
incorporant i traient actes, 
i s’ha mogut pel calendari 
en dates oficials o un cap 
de setmana més tard per 
allò tan catalanet que les 
orquestres i xarangues 
eren més barates. 

40anys 
de Carnaval al 
carrer i del Ball 
del Camell



Quaranta anys de 
Carnaval han donat per a 
moltes i grans anècdotes, 
amb dies de glòria i 
algun de tristesa. Ens 
ha nevat, ens ha plogut 
i ens ha fet solet; hem 
fet grans rues amb Déu 
i sa mare, i grans rues 
que de grans només 
tenien el nom; hem fet 
ballaruga al soterrani 
del Mercat, al Foment, al 
Poli i a diverses carpes, 
totes elles després d’una 
bona ronda de carajillos, 
tal com mana la tradició; 
hem fet el Camell com els 
nostres avantpassats del 
segle XIX i hem passat 
la Corona quaranta cops 
per la foguera... i una, la 
bestiota; hem fet batalles 
d’arròs bullit, de farina, 
seguicis molinencs 
estrafolaris, Bigoti’s 
Party i altres invents de 
dubtosa viabilitat... No 
patiu que amb el Comitè 
de l’Antifaç encara hi ha 
corda per estona!

El Ball del Camell, la 
nostra tradició més 
nostrada, segueix viu 
quaranta anys més 
tard. Allà hi segueixen 
mantenint l’essència 
de la tradició els Amics 
del Camell, l’Esbart 
Dansaire i els Grallers, 
ara sota l’atenta mirada 
del Comitè, no fos cas 
que la cosa es descarrili. 
Un fort aplaus a totes 
les persones que li 
han donat vida en tots 
aquests anys i un record 
ben especial per a Julià 
Canals, el mestre que 
va escriure i compondre 
aquesta música tan 
nostra.

I aquí estem. Traiem el 
cava de la nevera, que 
aquestes efemèrides cal 
recordar-les i celebrar-
les: pels qui estem, pels 
qui han estat i pels qui 
vindran. El nostre més 
sentit record i agraïment 
per a la gent que va 
recuperar tota aquesta 
bogeria; a les diferents 
generacions de la Co.Ca., 
que tan gran van fer el 
nostre Carnaval; a la gent 
que posteriorment en 
va mantenir l’essència ni 
que fos des de la casa 
consistorial i, en definitiva, 
a tots i a totes vosaltres 
que, any rere any, 
generació rere generació, 
participeu, us disfresseu 
i li doneu vida i sentit a 
aquesta gran festa!

Visca el Carnaval de 
Molins de Rei!
Visca el Ball del Camell!



NORMES DE SEGURETAT EMPAITACULS DEL CAMELL

Per als veïns i veïnes:
_01 Per evitar accidents, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc: taules, testos amb plantes, cadires, etc.

_02 Retireu els vehicles de la zona per on passarà el correfoc. Consulteu-ne els dies i els itineraris.

_03 Tanqueu les portes, les finestres i els balcons. Baixeu les persianes i protegiu les obertures per tal d’impedir l’entrada de coets i guspires que 
puguin causar un incendi.

_04 Recolliu la roba estesa o altres elements tèxtils com banderes, domassos o tendals per prevenir que es puguin encendre.

_05 Protegiu els vidres dels aparadors i de les portes amb cartró.

_06 No envaïu l’espai on els grups de foc fan l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres. Seguiu-ne les recomanacions.

_07 No es pot tirar aigua des dels balcons ni a sobre dels petards, ja que la pólvora és imprevisible.

Per als participants
_01 Per participar en el correfoc i en el corre-cuita del Camell, és obligatori portar roba gruixuda de cotó, coll tancat, màniga llarga, mocador al coll i 

calçat flexible, lleuger i tancat.

_02 Sempre s’ha de córrer en la direcció de la bèstia. No se li ha d’obstruir mai el pas. No agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.

_03 Es prohibeix la participació i presència de gossos i altres animals de companyia

_04 Les persones amb mobilitat reduïda i els infants no han d’estar a les primeres fileres ni a les zones de foc. En qualsevol cas, els petits han d’anar 
acompanyats d’un adult i es prohibeix la participació i presència de cotxets d’infants.

_
_05 Sigueu conscients que les activitats de foc comporten perills i riscos per als participants. No us acosteu a menys de 2 metres de les bèsties de 

foc i actueu amb seny i prudència.

_07 Els organitzadors vetllen constantment pel bon funcionament de les activitats i cal seguir les seves recomanacions durant el transcurs del 
correfoc

_08 El públic que participa en els actes del correfoc i el corre-cuita és el responsable primer i únic dels accidents que es puguin patir. El no 
compliment de les normes de seguretat pot provar accidents i cremades potencialment greus

NORMES DE GRAN RUA DE CARNAVAL

_01 LES COMPARSES. Hi poden participar totes aquelles comparses inscrites a la rua amb un mínim de 5 components.

_02 LES INSCRIPCIONS. Es faran a l’Estanc Margarit (Passeig Pi Margall 4-6) i  via electrònica a comiteantifac@gmail.com, i seran totalment 
gratuïtes.

_03 TERMINIS. La inscripció s’obrirà el 12 de febrer fins al diumenge 20 de febrer a les 23:59 h. Tota aquella comparsa NO inscrita no podrà partici-
par ni a la Gran Rua ni al concurs de Comparses.

_04L’ORDRE DE SORTIDA de la RUA serà segons determini l’Organització en base a uns criteris de volum, carrossa,.... i es notificarà el dissabte 
dia 26 de Febrer en el moment que passin per LA RETRATADA establerta a Plaça del Mercat i cruïlla Passeig del Terraplè/Carrer Molí en horari de 

17:30 a 18:45h.
En aquest moment, un responsable de cada comparsa recollirà el seu número.

_05 “ELS PREMITS”. Hi hauran 3 premis econòmics i es valorarà i puntuarà per igual “DISFRESSA MÉS ELABORADA” I “COREOGRAFIA i POSA-
DA EN ESCENA DURANT LA RUA”. l’originalitat, el sentit de d’humor i l’espectacle al llarg del recorregut en seran la base.

L’entrega dels premis es farà al acabar la GRAN RUA davant del Foment.

_06 EL JURAT. Estarà format per 5 persones anònimes que estaran escampats pel recorregut de LA GRAN RUA.  L’escenificació de la lectura dels 
Premis anirà a càrrec de Sa Majestat Carnestoltes XLI.

_07 EL TAMANY IMPORTA!  Les carrosses que participin en la rua no podran tenir mai una alçada de més de 4,5 metres.

_08 ANIMALS. No es pot utilitzar cap tipus d’animal com a complement de la disfressa o acompanyant durant la rua.

_10 EL COMITÈ. Qualsevol imprevist o incidència no reflectida en aquestes bases serà resolta pel COMITÈ DE L’ANTIFAÇ. 

_11 ALCOHOL. Tal i com preveuen l’ordenança municipal de convivència vilatana no es permet el consum d’alcohol a la via pública.

_12 VEHICLES. Els vehicles utilitzats com a carrosses (o per estirar-les), han de complir amb la legislació vigent.

_13 RITME.  Volem que la gran rua sigui fluïda, àgil i sense aturades. No pareu ni us separeu de la comparsa que dugueu al davant.

_14 INCOMPLIMENTS.  En cas d’incomplir  aquestes recomanacions dels membres de l’organització, així com les bases i recomanacions d’aquests 
concurs, pot suposar la desqualificació dels premis així com la participació de futurs Carnavals.



Direcció artística cartell, maquetació i imatge gràfica: Marc Viamonte (Viamonte_lab)
Web i dissenys: Xavier Docampo
Fotografia i video: Guillem Urbà, Miquel Monfort, Pol Sedó, Marta Marín, Jordi Costa, Pol Moyés, Anna Bermejo
Models cartell: Associació de pocavergonyes i desvergonyits de la vila
Nou vestuari Aristocràcia: Marc Udina
Confecció: Goretti Puente, Marc Udina, Eva Mula.
Disseny, construcció i confecció dels Burgesots: Aitor Calleja i Mikel Eraso
Màscares dels Malparlats: Àngels Cantos
Composicions musicals Malparlats i La Bacallanera: Roger Cucurella
Construcció de “la mola” i “el bombo”: Xixo Luthier
Ferros varis: Justí Roca
Textos del Carnaval: Jordi Romeu, Pere Seda i Ricard Vinyets
Direcció artística “Sèquit Reial”: Joan Parellada
Direcció artística “Malparlats”: Oriol Roig
Músics: MúsX, Malsonats, Bandsonats
Efectes de confeti: Bernat Novales
Efectes pirotècnics: Adrià Esteve
Llum i so: Sonitrons, Escènica, Llums i Lletres
Ponents Xerrameques: Judit Homet, Roger Sàbat i Enric Solà
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Llangostera, Joan Parellada i Ricard Vinyets
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Garcia, Àlex Garcia, Aaron Moreno, Azu Navarro, Laura Pimienta, Genís Fargas, Guim Puigventós, Jep Pujol, Jasmina Pujolar, 
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Dieguez, Glòria de la Flor, Remei Esteve, Pau Fernández, Enric Ferrés, Estefi Garcia, Toni Lucas, Jaume Martí, Marta Monfort, 
Eva Moreno, Gerard Pouget, Gal·la Ripoll, Jordi Romeu, Joan Sàbat, Pere Seda, Albert Segura, Anna Sellés, Manel Tuells, Marta 
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