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» Dossier de Premsa 

Carnaval 2014 

 

www.bcn.cat/premsa 

 
 

Ja és aquí el Carnaval! 
 

 

» Barcelona es prepara per celebrar una de les seves festes més tradicionals i 

participatives: el Carnaval, que enguany se celebra del 27 de febrer al 5 de març 

 

» Barcelona consolida el model de Carnaval iniciat l’any 2012 que recupera les 

activitats històriques i aposta per la participació 

 

» El Born Centre Cultural serà l’escenari de diverses activitats del Carnaval 2014 

 

» El Rei Carnestoltes, enguany interpretat per l’actor Jordi Martínez, llegirà un ban 

escrit per la periodista Natza Farré des de les runes del Born Centre Cultural 
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» El Carnaval de Barcelona  
 

 

Barcelona es prepara per a celebrar una de les seves festes més tradicionals i participatives: el 

Carnaval, que enguany s’iniciarà el 27 de febrer i es clourà dimecres 5 de març de 2014. 

 

L’Arribo, els Ambaixadors de les Set Nacions, els gegants Rodanxó i Rodanxona, els 

Saraus i els Balls de Màscares, les Cercaviles, la Batalla Campal de La Taronjada o 

l’Enterro de la sardina són alguns dels personatges i actes tradicionals i històrics 

genuïnament barcelonins recuperats que, al costat de les Rues populars de la majoria de barris 

de la ciutat, embolcallen el regnat del Rei Carnestoltes. 

 

Ja fe tres anys que, sumant a les activitats carnavalesques consolidades per associacions i 

veïns, es van recuperar un seguit de propostes per a la renovació del Carnaval de Barcelona a 

tota la ciutat, reinventant i interpretant les diferents manifestacions festives carnestoltesques 

barcelonines dels darrers set segles. Amb tot això, el Carnaval de la ciutat, com a festa 

d’hivern, vol destacar els trets més barcelonins, catalans i mediterranis de la celebració més 

divertida i participativa de tot l’any.  

 

Aquest any 2014, el Carnaval barceloní vol destacar encara més aquesta suma de participació, 

creativitat i tradició. El Born Centre Cultural, -des d'on el Rei Carnestoltes emetrà el Ban 

proclamant el seu regnat-, es reafirma com a plaça major de la festa i, al mateix temps, es 

proposen noves activitats que volen insistir en la manera singular de Barcelona de celebrar un 

dels carnavals més reconeguts històricament.  

 

Una de les grans novetats d’aquest any és la recuperació dels Focs Antics, focs d’artifici 

tradicionals de les terres de parla catalana i de tota la Mediterrània, i estretament lligats a 

qualsevol celebració barcelonina dels segles XVII i XVIII, molt especialment amb el Carnaval, i 

que seran els protagonistes dels Focs de Carnaval tot posant un esplèndid punt de brillantor i 

espectacularitat, Dijous Gras, a l’Arribo del Rei Carnestoltes. 

 

Cal destacar especialment, divendres de Carnaval, la conferència “Barcelona, ciutat de 

Carnestoltes” a càrrec del historiador Albert Garcia Espuche, reconegut coneixedor del Born 

i de la seva funció com a plaça Major de Barcelona i com a marc històric de les festes de 

Carnaval. Durant tota la setmana al Born Centre Cultural es podrà visitar l’exposició fotogràfica 

“Torna al Carnaval” amb imatges del fotògraf Pere Virgili. 

 

La Cercavila del Rei Carnestoltes aquest any s’enriqueix de creativitat artística amb nous 

personatges, actors, saltimbanquis i músics, i que seran reforçats per un seguici d’entitats i 

col·lectius de tots els racons de la ciutat. Tot esperant la seva arribada a la plaça, gaudirem 

dels Balls de Carnaval a la Cultura Popular i Tradicional Catalana, amb danses populars 

catalanes i del Carnaval més tradicional per a tothom. 
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La Taronjada, la Batalla Campal de diumenge Carnaval, serà el gran moment de la festa. Amb 

l’arribada de la Cercavila de Rei Carnestoltes, davant del Born Centre Cultural, i proveïts de 

globus i de confetti de color taronja, personatges carnestoltescs, entitats participants i tots els 

barcelonins i les barcelonines que ho vulguin podran viure el moment més divertit d’un 

Carnaval recuperat, singular i únic arrelat a les tradicions més festives de la nostra ciutat. Un 

Flashmob col·lectiu accentuarà el toc participatiu al Carnaval de Barcelona 2014. 

 

 

» Programació  

 
El Dijous Gras i la presentació dels Set ambaixadors 
Dijous 27 de febrer, 11:00 hores, al Mercat de La Concepció.  

 

Acompanyats per músics magnífics d’una de les Big Bands de l’Escola de la Concepció i 

recorrent tot el mercat, set personatges fantàstics posseïdors de grans habilitats i també de 

força vicis, dipositaris d'enormes genialitats i esclaus de desmesurats excessos, ens vénen a 

portar la bona nova: el rei de la disbauxa és a punt d'arribar!. Són els Set Ambaixadors del Rei 

Carnestoltes a les set antigues viles de Barcelona. 

 

El Dijous Gras amb les fartaneres: dia de botifarra d'ou, coques de llardons, ranxos i els 

concursos de truites als mercats. 

 

 

Arribo del Rei Carnestoltes, Focs de Carnaval i Sarau de l'Arribo amb 

Ball de Màscares 
Dijous 27 de febrer de 18:30- 20:00 hores. Recorregut: Mercat de Santa Caterina, Giralt el 

Pellicer, Carders, Montcada, Passeig del  Born i Born Centre Cultural. 

 

L'Arribo és la tradicional i sorollosa rebuda de la ciutat al rei dels poca-soltes i representa l’inici 

oficial del Carnaval barceloní. La Cercavila dels Set Ambaixadors, amb els seus lluïts i 

esbojarrats seguicis d’agregats, músics i saltimbanquis, amb en Rodanxó i la Rodanxona –els 

històrics gegants del Carnaval de Barcelona-, precedeix l’arribada del Rei Carnestoltes, dalt 

d'un carruatge de cavalls, pel passeig del Born i la plaça Comercial.  

 

Arribat el Rei, el Mestre de Cerimònies ens convidarà a passar a l'interior del Born Centre 

Cultural i el Rei Carnestoltes farà el seu Ban proclamant el seu regnat i tot convidant-nos a la 

gresca i a la disbauxa del Carnaval.  
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Toc seguit, i de nou a la plaça Comercial, celebrarem com cal l'inici del regnat amb uns 

recuperats Focs de Carnaval, els focs d’artifici antics que la ciutat ja feia en el seu honor els 

segles XVII i XVIII. Tot seguit, i amb les màscares a punt, el Rei convidarà a ballar en el primer 

Sarau de Carnaval. 

 

 

El Carnaval Històric al Born Centre Cultural 
Divendres 28 de febrer, 20:00 hores, Sala Moragues del Born Centre Cultural. 

 

“Barcelona, ciutat de Carnestoltes”. Conferència a càrrec de l’historiador Albert García Espuche 

sobre la Recuperació Històrica del Carnaval de Barcelona i la seva vinculació amb El Born. 

 

La Sala Moragues del Born Centre Cultural es convertirà en una autèntica sala de ball de 

màscares amb l’actuació del grup musical Marsupialis, formació que ha recuperat les melodies 

dels més prestigiosos balls de societat del Carnaval barceloní del segle XIX, i amb els membres 

de l’Esbart Català de Dansaires que, amb els seus elegants vestits de ball de gala i les seves 

màscares, convidaran a tothom a ballar amb ells: valsos i rigodons, polques i americanes, 

schottish, balls de llancers i galops. De l’esdeveniment en donarà fe el retratista i pintor Daniel 

Berdala. 

 

 

Les Rues de Carnaval 
Dissabte 1 de març, segons els horaris de cada barri. 

 

Les més d'una trentena de rues populars de Carnaval són el gran moment de la festa a la 

majoria de barris barcelonins. Conviden a la participació dels veïns i de les entitats amb 

carrosses, comparses i disfresses. Els Ambaixadors del Rei Carnestoltes visitaran la seva 

antiga vila i participaran a una de les rues de Carnaval a cadascuna de les set antigues viles de 

Barcelona. 

 

 

La Taronjada 
Diumenge 2 de març de les 17:00 a 20:00 hores. 

 

L'acte central del Carnaval de Barcelona té lloc al barri de la Ribera, bressol del Carnaval 

barceloní, i serà obert a totes les famílies. L'acte tindrà 4 parts: 

 

17:00 hores  Balls de Carnaval a la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Plaça 

Comercial.  

El ball de l’Espolsada, el de la Disfressada, els balls de Gitanes, els de Mantons, la Quadrilla, 

etc. només són algunes de les danses populars de diferents poblacions catalanes amb les que, 

tot ballant, es celebra el Carnaval més tradicional. Tot esperant l’arribada de la Cercavila del 
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Rei Carnestoltes, els músics del grup De Soca-rel i els dansaires de Ballets de Catalunya faran 

de la plaça Comercial un clos popular i obert de balls de Carnaval i, amb les seves músiques i 

danses tradicionals, convidaran a grans i petits a, tot ballant, celebrar un Carnaval català 

popular i tradicional. 

 

17:45 hores La Cercavila del Rei Carnestoltes 

Recorregut: Mercat de Santa Caterina/ Avinguda Francesc Cambó/ Via Laietana /Argenteria/ 

Plaça de Santa Maria/ carrer de Santa Maria/ Fossar de les Moreres /Passeig del Born / Rec / 

Fusina / Plaça Comercial. 

 

A la gran Cercavila del Rei Carnestoltes hi participen el Rei i els seus Set Ambaixadors amb els 

seus esbojarrats agregats culturals i militars, dalt de vuit carrosses de cavalls, els seguicis de 

músics, cortesans, banderers i saltimbanquis de la terra dels poca-soltes, tot recorrent els 

carrers de La Ribera i passant pel passeig del Born, la històrica plaça Major de Barcelona. El rei 

i cada ambaixador, -es reconeixeran pel color dels seus seguicis símbol dels seus vicis i la 

seves virtuts-, aniran armats de globus i de confetti de color taronja per anar ben servits a la 

“Batalla Campal”. 

 

18:40 hores La Batalla Campal de la Taronjada 

La plaça Comercial serà enguany el camp de batalla de La Taronjada amb força globus i molt 

confetti de color taronja. Després del Flashmob col·lectiu, el Rei Carnestoltes i els Set 

Ambaixadors, enlairats dalt d’uns podis, iniciaran la Gran Batalla Campal de La Taronjada. 

“Tots contra tots”, els globus i el confetti que barcelonins i barcelonines llençaran als 

personatges del Carnaval recordaran les taronges que, per Carnaval, ja es llançaven a 

Barcelona el segle XIV. 

 

18:45 hores El Sarau de Carnaval: Ball de Màscares 

Després de la Batalla Campal, el Rei Carnestoltes i els seus Set Ambaixadors convidaran a un 

nou Sarau de Carnaval. Obrint el Ball de Màscares, i de disfresses, es podrà ballar amb tots els 

personatges del Carnaval barceloní i amb els ritmes de l'orquestrina El Sarau de la Costa. 

 

 

L'Enterro de la sardina 
Dimecres 5 de març, a les 11:00 hores, al Parc de la Ciutadella. 

 

Dimecres de cendra, amb l'Enterro de la sardina, Barcelona s'acomiada de les celebracions del 

Carnaval i, enguany, ho fa amb una festa més musical i llaminera que mai. Serà a l'hora de 

l'esmorzar amb una gran xocolatada per a nens i nenes i amb les actuacions de les quatre Big 

Bands de l'Escola de la Concepció i dels Saltimbanquis del Carnaval de Barcelona 2014.   
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Altres activitats    
 

Activitats als Mercats Municipals  

Els Mercats Municipals de Barcelona seran escenari de diverses activitats: al Mercat de la 

Concepció s’hi presentaran els 7 Ambaixadors i se celebrarà un concurs de Truites el Dijous 

Gras, que obre les festes del Carnaval.  

 

Exposició "Torna al Carnaval"  

El fotògraf Pere Virgili va immortalitzar en imatges els diferents moments viscuts del Carnaval 

de l’any passat. L’exposició “Torna el Carnaval”, amb fotografies de gran format que  ens faran 

viure la festa del Rei Carnestoltes, es podrà veure a al Born Centre Cultural des de el dia 20 de 

febrer al 2 de març. 

 

Web del carnaval  

Es torna a posar en funcionament el web del Carnaval (www.bcn.cat/carnaval) on es podran 

consultar totes les activitats que es facin a la ciutat amb el segell Carnaval 2014, destacant 

especialment les novetats. Durant els dies de festa apareixeran destacades les activitats del 

dia. Al web també es podrà consultar les entitats participants dels diferents àmbits (teatre, 

cultura popular, música, circ...) que col·laboren en la realització del Carnaval 2014. Hi haurà un 

recull fotogràfic dels actes més destacats. El Cartell i l’Auca del Carnaval es podran 

descarregar des del web.  

 

El Carnaval 2014 també tindrà espai a les xarxes socials, a través de Twitter i Instagram, amb 

l’etiqueta #carnavalbcn.   

 

 

 

» El Rei Carnestoltes   
 

Després de Jaume Mateu, Tortell Poltrona, enguany l’actor Jordi Martínez donarà vida al Rei 

Carnestoltes.   

 

Jordi Martínez és un reconegut actor de cine, televisió i teatre nascut al Vendrell. Tot i que 

darrerament és un habitual de serials televisius com “Ventdelplà” o “Kubala, Moreno i 

Manchón”, ha treballat amb directors de teatre tan importants com Sergi Belbel o Oriol Broggi i 

en companyies com Comediants o Els Joglars. Entre les seves darreres interpretacions, 

destaquen les obres de teatre “Enemic del Poble” d’Ibsen al Teatre Lliure i “Luces de Bohemia” 

de Valle Inclan a la Biblioteca Nacional i la pel·lícula "Atraco" del director Eduard Cortés. Jordi 

Martínez també ha treballat amb Pallassos Sense Fronteres, amb la qual cosa promet un 

regnat curt però intens. 

 

https://correu.bcn.cat/owa/UrlBlockedError.aspx
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» Ambaixadors del Rei Carnestoltes 2014 
 

La combinació d’antics noms carnestoltescos dels segles XVIII i XIX (Caramantxell, Gran 

Patantúm, Calicut de Malabar, Bufallut, Currutaca, Maabiata de Chan,  Barreló i Espirillingat) 

amb zones o motius de les antigues viles de les quals són ambaixadors (Magòria, Sol de Baix, 

Tres Torres, Camp d’en Grassot, les bugaderes d’Horta, Sant Genís dels Agudells, la Fabra i 

Coats i el Clot de la Mel), donen el nom dels nous ambaixadors. 

 

Els vicis i les virtuts dels colors senyera de cada ambaixador –estudi de diversos significats, 

sentits, sensacions, característiques que representen els colors desenvolupat en document 

annex per a poder construir millor els personatges- conformen i atorguen els títols i nobleses 

que cada personatge ostenta. 

 

Ràbiamfàs: Ràbia em fas.  

Vullsercomtú: Vull ser com tu 

Tantsemenfot: Tant se me’n fot.  

Moltafenyaipocasganas: Molta feina i poques ganes 

Aixòmagrada: Això m’agrada 

Això-és-parmí: Això és per a mi 

Mhoquedotot: M’ho quedo tot 

Socalmilló: Sóc el millor 

Ningucomjò: Ningú com jo 

Jojoijò: Jo, jo, i jo 

Arasticbé Aramemprenyu : Ara estic be, ara m’emprenyo   

Miratucabé!: Mira tu que be! 

Baixfòrta: Baix forta 

Tincpicós: Tinc picors  

Mhomenjotot: M’ho menjo tot 

Méstèca: Més teca 

Vullmés: Vull més  

Encaramquedunracó: Encara em queda un recó 

 

Els noms de les viles amb ambaixada, “senyorius”, pobles i llogarrets amb consolat ressenyen 

la història i el moment precís de les antigues viles i llogarrets del Pla de Barcelona en el segon i 

en el tercer terç del segle XIX.  

Ambaixador Blau anil  

Caramanxell de Magòria. Príncep de Ràbiamfàs i de Vullsercomtú. Comte Gelós de Tot. Gran 

Saviesa imperial. Ambaixador de nostre Rei Carnestoltes a la molt bellugada i emprenedora vila 

de Sants i dels llogarrets de Montjuïc i de la Marina. 
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Ambaixadora Blau cel  

Gran Patantúm de Solbaix. Marquesa de la Mandra i del Tantsemenfot. Senyora de 

Moltafenyaipocasganas, Gran Dolcesa imperial. Ambaixadora de Nostre Rei Carnestoltes a la 

molt tranquil·la i estimada vila de Les Corts i al senyoriu de Pedres-Albes. 

 

Ambaixador Verd  

Calicut de Malabar i Trestorres. Vescomte d’Aixòmagrada i d’Això-és-parmí. Vicari de 

Mhoquedotot. Gran Fermesa Imperial. Ambaixador de Nostre Rei Carnestoltes a les molt 

nobles i encantadores viles de Sarrià i de Sant Gervasi de Cassoles i Cònsol honorari a la 

Vallvidrera. 

 

Ambaixador Groc  

Bufallut de Grassot. Duc de Socalmilló, Marquès de Ningúcomjò, Senyor de Jojoijò. Gran 

Orgull Imperial. Ambaixador de Nostre Rei Carnestoltes a la molt orgullosa, alegre i fidelíssima 

vila de Gràcia i Cònsol honorari a la Vallcarca. 

 

Ambaixadora Taronja  

Currutaca Bugadera i Santgenís. Gran Duquessa d’Arasticbé Aramemprenyu. Princesa 

consort de Miratucabé!. Gran Entusiasme Imperial. Ambaixadora de Nostre Rei Carnestoltes a 

la molt feinejadora i polida vila d’Horta, de les valls d’Hebró i dels llogarrets muntanyencs del 

Guinardó. 

 

Ambaixadora Vermell  

Maabiata de Txan-txan i Coats. Princesa de Baixfòrta. Comtessa de Tincpicós. Sexerdotesa 

Mhomenjotot. Gran Passió Imperial. Ambaixadora de Nostre Rei Carnestoltes a la sensual i 

discreta vila de Sant Andreu, de La Sagrera i dels nous Més de Nou Barris. 

 

Ambaixador Porpra  

Barreló Espirillingat de la Mel. Comte de Tripalloca. Vescomte de Méstèca. Vesvescomte de 

Vullmés, Vesvesvescomte d’Encaramquedunracó Gran Serenor Imperial. Ambaixador de 

Nostre Rei Carnestoltes a la molt extensa i platjivola vila de Sant Martí. 

 

 

 

» El vestuari  
 

Un any més el rei Carnestoltes i els Set ambaixadors lluiran el vestuari ideat per la 

dissenyadora de moda i de vestuari per espectacles, Valèria Civil. El vestuari del Carnaval de 

Barcelona està inspirat en la Barcelona vuitcentista, una època de renaixement cultural, de 

creativitat, d'enginy; i d'una indumentària, el "nou rococó", exagerada, burlesca, plena d'humor, 

ridícula però rica i elegant.  

 


