NOVETATS

PROGRAMA

Fa 17 anys que organitzem carnavals i encara hi ha gent que no sap com
es couen? Aquesta festa va començar el 2001 dissenyada per l’Associació
PROFESLO (Promotora de Festes Locals) amb la inquietud de recuperar
tradició i crear una festa popular que fes present l’esperit crític, la disbauxa
i el canvi de rols a la ciutat; una festa per a totes les edats, condicions i
convenciments. Actualment, la Comissió de Carnaval, creada el 2010, hem
agafat el relleu organitzatiu i amb aquesta empenta volem fer del Carnaval
la Festa Major d’hivern! Val a dir que en totes aquestes anades i vingudes,
hem comptat amb el suport de l’Ajuntament, no exempt d’alts i baixos i
dificultats, i cada cop més amb la complicitat de comerços i entitats de la
ciutat. Voleu saber quines són les novetats d’aquest any?
DIJOUS GRAS – El Carnaval deixa
sortir la part més real de cadascú, la part
més relaxada i trencadora, la part més
encrestada. Per donar el tret de sortida al
Carnaval, dijous gras uns personatges ben
rocambolescs trencaran la finesa i la serietat
del dia a dia de Sant Cugat. El Gall, el Rei
Carnestoltes local, baixarà del cimbori per
prendre el poder a l’alcaldessa i fer que
durant gairebé una setmana regni la festa a
Sant Cugat.
CERCATASQUES – La nit en black! Has
de venir disfressat, que per alguna cosa és
Carnaval. De què t’has de disfrassar? De
targeta black, de blackjack, d’ablackadabra,
de black coffee, de black&decker, de
blackaneus, de black is black... no et quedis
en blanc!
GITANES – 656 castanyoles (a les mans de
328 persones) sonaran dissabte al matí al
ritme de la música de Gitanes. Sense moure
la muralla del Monestir, 41 quadres de
balladors i balladores donaran vida al Ball de
Gitanes de Sant Cugat. Des de ben d’hora
al matí, 4 cercaviles de Gitanes animaran i
despertaran tot el poble.

MENÚ DE
CARNAVAL
Els bars i
restaurants
us ofereixen:

COMPARSES – Enguany volem que
el concurs de comparses sigui un dels
protagonistes del nostre Carnaval. Tindrem
un únic premi en metàl·lic i dos premis
més formats per diferents productes de
comerços del poble. Com cada any, tindrem
un jurat ben exigent que, aquest any, a banda
d’acompanyar-nos durant la rua s’ubicarà
en un punt concret del recorregut on totes
les comparses hauran de passar per davant
d’ells i mostrar les seves millors gales. Com
a especial novetat…: Les persones que
vulguin mostrar la seva disfressa individual
podran fer-ho durant el descans el ball de nit!
BALL DE NIT – Aquest any no passarem
fred! El Ball de Nit es farà a una carpa
que s’instal·larà al Parc de Ramon Barnils.
Tindrà calefacció i serà un lloc ideal per
gaudir d’un Carnaval com cal! Aquest any,
els Rocktàmbuls ens faran ballar tant com
vulguem en una nit on canviarem la roba
del nostre dia a dia per les disfresses més
sorprenents!

CARNAVAL INFANTIL – El Carnaval Infantil
agafa una nova dimensió i oferirà un dinar de
germanor el mateix diumenge, 26 de febrer,
a partir de les 13.00 h. Aquest dinar familiar
de germanor se sumarà a les activitats ja
tradicionals del Carnaval Infantil: xocolatada,
rua i concurs de comparses, lectura del
pregonet, les Gitanetes i animació infantil.
Un dia ben complet i divertit per a nens,
nenes i famílies senceres!
DIMECRES DE CENDRA – Després
de gairebé una setmana de disbauxa,
el dimecres de cendra posa punt final
al Carnaval. Com marca la tradició, les
sardines tenen un punt important de
protagonisme en aquesta jornada. Aquest
any, recuperarem la tradició de menjar
sardines tots plegats: el Gall recuperarà la
seva posició privilegiada dalt del cimbori,
tots plegats menjarem sardines i diverses
corals de la ciutat ens oferiran un petit
concert, que ens ajudarà a recuperar la
calma i normalitat a Sant Cugat.
PUNT D’INFORMACIÓ – Aquest any,
instal·larem a la plaça d’Octavià un punt
d’informació permanent on podreu trobar tot
allò que us fa falta per gaudir del Carnaval
com cal: samarretes del Gall, venda de
tiquets, punt de recollida d’objectes
perduts…
SAMARRETES – Aquest any, podreu
portar el Carnaval més a sobre que mai
comprant la samarreta de Carnaval! La
podreu trobar, juntament amb la samarreta
commemorativa dels 10 anys de la Comissió del Ball de Gitanes, al punt d’informació
que s’ubicarà a la Plaça d’Octavià (mireu
els horaris).
També trobaràs la samarreta de carnaval.
No et quedis sense!

EL MOLÍ (PL. PEP VENTURA, 2)

TERRA NOVA TAPES (C. ENRIC GRANADOS, 8)

8 € – Entrepà de botifarra d’ou
de Campdevànol + braves Spoon
+ refresc o cervesa

9 € – Hamburguesa +
2 suplements + refresc o cervesa

7 € – Croqueta + Tapa a escollir
entre 4 possibilitats

PROMOCIÓ: DISSABTE 25 TOT EL DIA

PROMOCIÓ: DISSABTE 25

PROMOCIÓ DEL 23 DE FEBRER
A L’1 DE MARÇ

LES VOLTES (C. MAJOR, 5)

VIDEDEUS (C. MAJOR, 31)

BDGUST (C. SANT MEDIR, 35)

28 € – Entrants + Plat a escollir +
Postres + Beguda

25 € – Aperitiu amb copa de cava
+ Calamars amb carxofes amb
copa de vi del priorat + Catànies
i vi dolç

PROMOCIÓ DEL 23 DE FEBRER
A L’1 DE MARÇ (NIT)

PROMOCIÓ: DIJOUS 23 FEBRER
A L’1 DE MARÇ

NÉMESIS GASTRONOMIA (C. MAJOR, 22)

CELLER D’EN MEDIR (PL. PEP VENTURA, 5)

11 € – 3 tapes casolanes
a escollir entre 6 diferents

9,50 € – Coca especial de Carnaval
amb cervesa o copa de vi.
PROMOCIÓ: DIJOUS 23 (NIT), DIVENDRES
24 (NIT) I DISSABTE 25 (MIGDIA I NIT)

DEHESA SANTA MARIA (PL. AUGUSTA, 3)
5 € – Entrepà de fuet o truita
de patates + cervesa
PROMOCIÓ: DISSABTE 25 I DIUMENGE 26

Ompliu el formulari que trobareu
al següent enllaç:
COMPARSES D’ADULTS:
comparses.carnavalsantcugat.cat
COMPARSES INFANTILS:
comparsesinfantils.carnavalsantcugat.cat

RESERVEU EL DINAR

PROMOCIÓ DEL 23 DE FEBRER
A L’1 DE MARÇ

POMPEIA (C. SANT BARTOMEU, 13)
18 € – Primer + Segon + Beguda
+ Olives + Postres o cafè + Xarrup
de cortesia
PROMOCIÓ DEL 16 FEBRER A L’1 DE MARÇ
ELS MENÚS NO ES COMPARTEIXEN.

PROMOCIÓ DEL 23 DE FEBRER
A L’1 DE MARÇ
DE 13.00 A 14.30 h I DE 20.30 A 22.00 h.
MENÚ SERVIT A TAULA COMPLETA.

DIJOUS
23 DE FEBRER
19.00 h | Plaça de Sant Pere

PRESENTACIÓ TEATRALITZADA
DEL PROGRAMA DE CARNAVAL
A càrrec dels actors Josep Pla i Gisela Figueras.
19.15 h | Plaça de Sant Pere

BALL DELS ESTIRATS
Amb la col·laboració del Cos de Dansa de l’Esbart
Sant Cugat i el Grup Mediterrània de la Unió.

Ompliu el formulari que trobareu
al següent enllaç:

19.30 h | Carrer Major

dinarinfantil.carnavalsantcugat.cat

Amb la col·laboració de La Batuescola, Karabassà,
Tabalers de Diables i A Batida do tambor i l’Escola de
Música Tradicional de Sant Cugat.

PUNT D’INFORMACIÓ
LLOC:

CRIDA DEL GALL

19.40 h | Plaça d’Octavià

Plaça d’Octavià

BAIXADA DEL GALL I
PROCESSÓ CAP A L’AJUNTAMENT

HORARI:

20.00 h | Plaça de la Vila

Diumenge 19
De 16.00 a 19.00 h

A càrrec del Gall de Carnaval.

Dilluns 20
De 16.00 a 22.00 h
Dimarts 21
De 16.00 a 22.00 h
Dimecres 22
De 16.00 a 22.00 h
Dijous 23
De 16.00 a 20.00 h
Divendres 24
De 16.00 a 20.00 h
Dissabte 25
Matí de 10.00 a 14.00 h
Tarda de 16.00 a 22.00 h
Diumenge 26
De 10.00 a 14.00 h

BAR SPOON (RAMBLA DEL CELLER, 17)

12,90 € – Menú migdia
(Primer + Segons + Postres)

INSCRIPCIONS COMPARSES

PREGÓ DE CARNAVAL

Estaràs informat
a tot hora.

Inscripcions: comparses.carnavalsantcugat.cat
19.00 h | Plaça de Barcelona

RUA DE COMPARSES DE CARNAVAL
Recorregut: Pl. de Barcelona, C. Xerric, C. Santa Maria,
C. Santiago Rusiñol i Pl. d’Octavià.
20.00 h | Plaça d’Octavià

COMPARSES A ESCENARI I ENTREGA DE PREMIS
De 22.30 a 06.00 h | Carpa de Carnaval
(Parc de Ramon Barnils)

BALL DE NIT AMB ROCKTÀMBULS I
PD ORGULL GALL
Preus:
– Anticipada general: 10 € amb consumició
(fins al 22 de febrer)

– Majors 40 anys: 10 € amb consumició
– A taquilla: 12 € amb consumició
Venda d’entrades al punt d’informació (veure horaris)
a partir del diumenge 19 de febrer

BOTIFARRA D’OU I CAVA PER A TOTHOM
Gratuït

10.30 h | Plaça de Barcelona

XOCOLATADA

DIVENDRES
24 DE FEBRER
20.00 h | Plaça de Pep Ventura

CERCATASQUES BLACK FRINIGHT
Amb La Fanfarra
Recorregut: de la plaça Pep Ventura fins al Parc de
Ramon Barnils (Carpa de Carnaval)
Preu del tiquet: 15 €
Inclou: 7 cerveses + Tapes + Sopar + Jocs.
Venda de tiquets al Punt d’Informació (veure horaris)
a partir del diumenge 19 de febrer
ACTIVITAT PER A MAJORS DE 18 ANYS

FI DEL CERCATASQUES I BALLARUCA

DISSABTE
25 DE FEBRER
@carnavalsantcugat

CONVOCATÒRIA DE COMPARSES

DIUMENGE
26 DE FEBRER

20.15 h | Plaça de la Vila

De 23.30 a 01.00 h | Carpa de Carnaval
(Parc de Ramon Barnils)

SEGUEIX-NOS A

18.30 h | Plaça de Barcelona

11.00 h | Plaça de Victòria dels Àngels,
plaça de Lluís Millet, plaça del Coll i
plaça de Rafael Casanova

INICI DE LES CERCAVILES DE GITANES

Gratuït
11.30 h | Plaça de Barcelona

RUA DE COMPARSES INFANTILS
Recorregut: Pl. de Barcelona, C. Xerric, C. Santa Maria,
C. Santiago Rusiñol i Pl. d’Octavià
Inscripcions: comparsesinfantils.carnavalsantcugat.cat
De 12.30 a 14.00 h | Plaça d’Octavià

BALL DE GITANETES I
ANIMACIÓ INFANTIL AMB LA PORTÀTIL FM
A partir de le s 13.00 h | Plaça d’Octavià

DINAR DE GERMANOR
Paella (apte per celíacs)
Preu: 6€ infants / 7€ adults
Reserves online (fins al 20 de febrer):
dinarinfantil.carnavalsantcugat.cat
Venda de tiquets al punt d’informació (veure horaris)
a partir del diumenge 19 de febrer

DIMECRES
1 DE MARÇ
19.00 h | Plaça de la Vila fins a
la Llotgeta del Monestir

13.00 h | Plaça d’Octavià

PROCESSÓ D’ENTERRAMENT

BALL DE VELLES I BALL DE GITANES

19.30 h | Llotgeta del Monestir

SARDINADA (ENTREPANS DE SARDINA)

ZUM ZUM (PL. AUGUSTA, 2)

14.00 h | Plaça d’Octavià

6,50 € – Coca de pernil i brie o
Coca de albergínia i mozzarella +
refresc

BROU DE CARNAVAL

Gratuït

Gratuït

20.00 h | Sala d’actes de la Casa de Cultura

PROMOCIÓ PEL DISSABTE 25 (DINAR I
SOPAR)

CONCERT CORAL DE DIMECRES DE CENDRA
Amb les corals: Cantem les 40, Backline Choir i La Pinya.
Organitza: Coral La Pinya
Gratuït

LA CRIDA
Des de fa 5 anys, la Comissió de Carnaval
es va proposar promoure, realment, un cicle
carnavalesc complet. Si bé fins aleshores les
activitats de Carnaval es concentraven en
dissabte i diumenge, de mica en mica es va
anar creant un cicle més complet per ser el
màxim de fidel possible a la tradició. L’elecció
de la beguda santcugatenca, la mascarada,
la presentació i la primera baixada del Gall, la
presa de poder, la sardinada i el contacontes…
De mica en mica, el programa d’activitats de
Carnaval ha anat creixent per convertir-lo en un
cicle festiu complet, de dijous gras a dimecres
de cendra.
L’any 2014 es va fer la presentació del Gall de
Carnaval, la figura del bestiari festiu de Sant
Cugat que representa el Rei Carnestoltes
a la nostra ciutat. Quan baixa del cimbori el
dijous gras, i després de prendre el poder de la
ciutat, capgira l’ordre establert i es converteix
en l’amo i senyor de la festa. El Gall, però, no
abandonarà mai la seva situació privilegiada
dalt del cimbori, si veïns i veïnes no el reclamen.
Per això, aquest any es presenta una nova
dansa carnavalesca a Sant Cugat, que té per
objectiu dotar de significat la crida del Gall.

EL BALL DELS ESTIRATS
Amb música i coreografia de nova creació,
aquesta dansa es representa el dijous llarder a
la plaça de Sant Pere i és l’acte que dóna el
tret de sortida a la Crida del Gall de Carnaval.
Els i les protagonistes d’aquest ball són els
Estirats, uns personatges que representen els
valors conservadors als quals l’statu quo ens
té acostumats. El poble observador, cansat de
la finesa i les bones maneres que abanderen
els Estirats i no sentint-se representats pel
caire estètic i refinat que la seva dansa associa
al Carnaval, decidirà finalment prendre la plaça
per expulsar-los i reclamar l’inici del regnat del
Gall.

CARNAVAL INFANTIL
La representació que es veurà a continuació
simbolitza l’inici de l’apoderament del poble
que, fart de la imposició moral dels valors del
civisme i les bones pràctiques, decideix que
ha arribat l’hora de transgredir-los. Durant el
transcurs del Ball dels Estirats, una traca serà
la responsable d’encendre l’espurna de la
revolució i, amb el seu tro eixordador, el poble
omplirà l’espai central de la plaça amb música
i disbauxa, forçant la fugida dels Estirats i dels
valors que aquests representen.
Un cop presa la plaça, la baixada festiva pel
carrer Major anirà a la cerca del Gall, la figura
del bestiari santcugatenc que representa
el Carnestoltes, al qual acompanyaran fins
a l’Ajuntament per a prendre el poder a
l’alcaldessa.

CARRAUS I TAMBORS
La música, el so repetitiu i insistent de carraus
i el ritme penetrant els tambors acompanyaran
a tot el poble, a punt d’encrestar-se del tot, des
del carrer Major fins a la plaça d’Octavià, on
el Gall baixarà finalment del cimbori per anar,
en processó, fins a l’Ajuntament per prendre
el poder a Mercè Conesa, l’alcaldessa de la
nostra ciutat. Amb el poder a les mans del
Gall, la seva veu imponent llegirà el pregó i, en
aquest moment, es donarà per començat el
Carnaval 2017, copa de cava i tall de botifarra
d’ou en mà.

TORNADA A LA NORMALITAT
Després de gairebé una setmana de disbauxa i
bogeria, dimecres de cendra arribarà el moment
de tornar a la normalitat. Amb la intenció de
completar aquest cicle festiu que representa
el Carnaval, dimecres de cendra, 1 de març, el
Gall abandonarà la casa consistorial per tornar
dalt del cimbori.

DIJOUS 23 DE FEBRER

DIUMENGE 26 DE FEBRER

19.00 h | Plaça de Sant Pere

10.30 h | Plaça de Barcelona

PRESENTACIÓ TEATRALITZADA
DEL PROGRAMA DE CARNAVAL

XOCOLATADA
11.30 h | Plaça de Barcelona

19.15 h | Plaça de Sant Pere

RUA DE COMPARSES INFANTILS

BALL DELS ESTIRATS

De 12.30 a 14.00 h |
Plaça d’Octavià

19.30 h | Carrer Major

CRIDA DEL GALL
19.40 h | Plaça d’Octavià

BAIXADA DEL GALL I
PROCESSÓ CAP A L’AJUNTAMENT
20.00 h | Plaça de la Vila

PREGÓ DE CARNAVAL
20.15 h | Plaça de la Vila

BOTIFARRA D’OU I
CAVA PER A TOTHOM
DIMECRES 1 DE MARÇ

BALL DE GITANETES I ANIMACIÓ
INFANTIL AMB LA PORTÀTIL FM
A partir de les 13.00 h |
Plaça d’Octavià

DINAR DE GERMANOR
INSCRIU LA TEVA COMPARSA!
Omple el formulari que trobaràs a:
comparsesinfantils.carnavalsantcugat.cat
Les tres millors comparses
tindran un premi ben carnavalesc!

19.00 h | Plaça de la Vila fins a
la Llotgeta del Monestir

DINAR DE GERMANOR!

PROCESSÓ D’ENTERRAMENT

Aquest any no haureu de patir
pel tema dinar: us proposem que
dineu una bona paella amb tots
nosaltres.
PREU 6 € (nens i nenes)
7 € (adults)

19.30 h | Llotgeta del Monestir

SARDINADA (ENTREPANS DE
SARDINA)
20.00 h | Sala d’actes
de la Casa de Cultura

CONCERT CORAL DE DIMECRES
DE CENDRA
Organitza: Coral La Pinya

FEM SOROLL
Porta la teva carrau o tambor per
fer la crida encara més forta!

NOVETAT
El Ball dels Estirats és una de
les grans novetats del Carnaval
2017. No t’ho perdis!

SABIES QUE…?
•• El gall de carnaval té unes
300 plomes fetes de coure.
•• Tant la música com el ball
dels estirats són creacions
fetes de forma col·laborativa
entre diverses persones i
entitats de la ciutat.

SABIES QUE…?
•• L’any passat van ballar les
Gitanetes més de 80 nens
i nenes.

ARXIU COMISSIÓ DE CARNAVAL

Si bé tothom pot participar de la majoria
d’activitats proposades pel Carnaval, cal tenir
en compte que nens, nenes i famílies de la ciutat
tenen un espai propi, un dia ple d’activitats
dissenyades especialment pel públic familiar
de Sant Cugat. El diumenge 26 de febrer,
en el marc de celebració del Carnaval Infantil,
l’esperit carnavalesc es deixarà veure en al pell
dels més menuts.

El diumenge de carnaval, el 26 de febrer a les
10 del matí us espera una xocolatada a la Plaça
Barcelona per anar escalfant motors. Des d’allà,
a les 10.30, començarà la rua de comparses
fins a la Plaça Octavià: durant el recorregut,
un jurat escollirà quines són les 3 millors comparses, que tindran uns premis ben especials i
carnavalescs. Si voleu, us podeu apuntar online al concurs de comparses infantils entrant
a comparsesinfantils.carnavalsantcugat.cat

Aquest any, fem el
Carnaval Infantil més
gran! Volem omplir tots
els carrers de gresca,
comparses i música!

En arribar a la Plaça Octavià, seguirà la festa
amb el Ball de Gitanetes, el Ball de Carnaval
Infantil amb la Portàtil FM i un dinar popular
perquè ningú tingui pressa per tornar a casa.

CONCURS DE COMPARSES

ARXIU COMISSIÓ DE CARNAVAL

Oi que teniu una bona colla? La vostra família
és la canya? Els companys del futbol saben
divertir-se de debò? Voleu lluir les disfresses
de l’escola? Animeu-vos i apunteu-vos al
concurs de comparses infantils! Només cal
que us disposeu a sortir de casa per passarho d’allò més bé! Cada comparsa pot portar la
seva música per fer la festa encara més grossa
i esbojarrada.

DINAR DE GERMANOR
A partir de les 13.00 h començarem a servir
el dinar. Si no us voleu quedar sense el vostre
plat, apte per a celíacs, podeu fer la reserva
fins al dia 20 de febrer. Només cal entrar a
dinarinfantil.carnavalsantcugat.cat i seguir
les instruccions.
El preu és de 6 € per a nens i nenes i 7 € per als
adults. Un bon dinar, amb un bon preu i encara
amb millor companyia!

EL COST DEL CARNAVAL

BALL DE GITANES

És evident que organitzar una festa d’aquestes
dimensions, una setmana plena d’activitats
per a tots els públics que vol assegurar la lliure
participació de tothom qui ho vulgui, implica
una despesa econòmica considerable. La
Comissió de Carnaval treballem per consolidar
el Carnaval de Sant Cugat al mateix temps
que, any rere any, volem que sigui més gran i
transversal.

La Comissió de Carnaval defensem el treball
digne de tots els agents que participen
d’aquesta festa (músics, cuiners, restauradors,
personal de seguretat, tècnics de so i llum…) i
els garantim una contractació a preu de mercat.
D’altra banda, cada vegada més es tendeix a
la participació i implicació de comerços locals,
amb la intenció de crear una xarxa col·laborativa
entre la festa i el poble.

PREUS DE TIQUETS I ENTRADES

En la línia de voler assegurar l’accessibilitat a
la majoria d’activitats del Carnaval, moltes de
les propostes que fem són gratuïtes, però això
no vol dir que el seu muntatge i organització
tinguin cost 0. És per això mateix, que d’altres
activitats tenen un cost per part del públic.

Treballem per aconseguir que el Carnaval de
Sant Cugat no sigui una festa deficitària, que
se sustenti en part amb els ingressos generats
per la seva pròpia activitat i així garantir una
festa que es consolidi al llarg dels anys i
es faci a mida de tots els santcugatencs i
santcugatenques. Amb aquests ingressos i
la participació econòmica de l’Ajuntament de
Sant Cugat, la festa és possible.

ENTRADA PEL BALL DE NIT

TIQUET CERCATASQUES
15 €
INCLOU: 7 cerveses + Tapes +
Sopar + Jocs
ACTIVITAT PER A MAJORS DE 18 ANYS

6€

Anticipada per a comparses
Sense consumició. (Fins al 13 de febrer)

10 € Anticipada general
Amb consumició. (Fins al 22 de febrer)

10 € Per a majors de 40 anys
Amb consumició.

12 € Taquilla
Amb consumició.

DINAR CARNAVAL INFANTIL
COST TOTAL DEL CARNAVAL 47.795,07 €
Repartit en diferents partides:

6 € Nens i nenes
7 € Adults
MENÚ: Paella (Apte per a celíacs)

Lloguer d’equips tècnics

SAMARRETA DE CARNAVAL

11.645,88 €

6€

Talla samarreta nen/a

8€

Talla samarreta adult/a

Lloguer d’infraestructures

9.040 €
Programació i contractació d’artistes

8.121,02 €
Serveis professionals externs

SAMARRETA DEL BALL DE GITANES
10 €

Talla samarreta adult/a

•• La Comissió de Carnaval està
formada per 17 membres.

Material d’activitats, merxandatge i gestió de barra

•• Fem unes 40 hores de reunions
per tal de treballar el Carnaval
de Sant Cugat.

Comunicació i difusió

2.692,30 €

•• Ens reunim amb el departament
de Cultura un total de 10 hores.

Permisos i
compliment de normatives

2.541 €

•• Durant el Carnaval treballem
un total de 36 hores
aproximadament.

Altres despeses

•• Som un equip de voluntaris
esbojarrats.

1.659,51 €

La Comissió del Ball de Gitanes ha dotat de
personalitat popular aquesta dansa, obrintla a tota la ciutadania i oferint assajos durant
ben bé 4 mesos per aconseguir que el Ball
de Gitanes de Sant Cugat sigui una mica
més de tothom, una dansa oberta a tothom
que la vulgui aprendre i, sobretot, que la vulgui gaudir. Assajos i vídeos tutorials fan que,
“si no balles les Gitanes, és perquè no vols”.
L’any 2008, en les primeres Gitanes organitzades per la Comissió, 64 persones van
participar d’aquesta dansa. Des d’aleshores, el nombre de participants no ha parat
de créixer, fins a arribar a un total de 328
dansaires aquest any. Així doncs, es veu
com l’objectiu de la comissió, dinamitzar i
recuperar la tradició d’aquesta dansa amb
interpretació local, ha arribat a bon port. El
Ball de Gitanes ha passat a formar part de
l’imaginari col·lectiu de la ciutat, una activitat de gairebé cita obligatòria durant el Carnaval local.

SABIES QUE…?

6.608,01 €

5.487,35 €

El 2017 se celebren els 10 anys de la Comissió del Ball de Gitanes de Sant Cugat,
una comissió que va néixer amb l’objectiu
de dotar de nova i més vida el Ball de Gitanes de la nostra ciutat, una dansa que havia
anat disminuint el nombre de participants de
forma gradual. Durant molts anys, l’Esbart
Sant Cugat va ser l’encarregada de mantenir viva aquesta dansa, amb presència dins
dels actes de Carnaval i, encara avui en dia,
el Grup Mediterrània les balla per Festa de
Tardor i per Corpus.

PARELLES, QUADRES, AVIONS I ESTRELLES
Un dels trets més característics d’aquesta dansa és la diversitat de figures i posicions que es van veient a mesura que el ball
avança. Per ballar-lo, cal fer-ho en parella i,
amb un conjunt de 4 parelles, es munta un
quadre de ball. Aquestes 8 persones faran
junts la majoria del ball.
Després de fer l’entrada, on totes les parelles dansen en forma circular per la plaça,
ve el moment de la segona part del ball, els
xotis. És en aquest moment en què es fan
els avions, una figura on els nois es canvien
de quadre tot simulant el moviment d’un
avió. Sens dubte, però, una de les parts més
boniques i espectaculars del ball és el moment en què tots els balladors i balladores
s’entrellacen entre ells per fer una figura que
recorda al dibuix d’una estrella. Mentre la figura va agafant forma, es pot sentir com la
plaça sencera es queda en silenci i només
se sent el so dels instruments que posen la
música a la dansa. Després d’uns moments
de silenci i concentració, amb l’estrella ja
muntada, la plaça aplaudeix i s’emociona,
és un moment màgic.
Les catxutes, amb la seva força, i la jota,
festiva com ella sola, posen el punt i final al
ball. En realitat, després de la jota i amb un
gran somriure a la cara de tots els balladors
i balladores, és el torn de convidar tot el públic a ballar: la música del pasdoble de l’entrada fa que tothom s’aixequi i tota la plaça
es vegi, ara sí, immersa en un gran ball.

UN MONSTRE QUE CAMINA SOL
La Comissió de Carnaval està formada per
gent que estima el poble i les seves tradicions, gent que vol anar més enllà i fer de les
Gitanes de Carnaval un monstre que camini
sol. Després de 10 anys, sembla que la Co-

DISSABTE 25 DE FEBRER
11.00 h | Plaça de Victòria dels
Àngels, plaça de Lluís Millet,
plaça del Coll i plaça de Rafael
Casanova

INICI DE LES CERCAVILES
DE GITANES
13.00 h | Plaça d’Octavià

El cost total es cobreix:
Aportació de l’Ajuntament (Departament de Cultura)

BALL DE VELLES I
BALL DE GITANES
14.00 h | Plaça d’Octavià

37.295,07 €

BROU DE CARNAVAL

Venda d’entrades, tiquets i merxandatge

SABIES QUE…?

10.500 €

•• El nombre de balladors i
balladores de Gitanes no para
de créixer des del 2008

ARXIU COMISSIÓ DE CARNAVAL

missió de Gitanes hagi creat una màquina,
un engranatge de moltes i molt diverses peces que encaixen per donar vida a aquesta dansa. L’evidència d’aquesta correcta
sincronització entre peces és el creixement
anual pel que refereix al nombre de participants de la dansa.
Però ja no és només la participació en el dia
de Carnaval, sinó que aquest grup motor ha
aconseguit transmetre un sentiment (i per
què no, una passió) a centenars de santcugatencs i santcugatenques que, durant 3 o
4 mesos, destinen com a mínim 2 vespres
a la setmana a anar a assaig i passar una
molt bona estona aprenent aquesta dansa
(i, encara més important, compartint l’estona amb amics i amigues). Sembla com si
assajos, quedades per repassar, tutorials i
vestuaris creats expressament per a les Gitanes formessin part d’un tot ben especial,
les Gitanes de Carnaval.

NOVES PROPOSTES
Al llarg d’aquests 10 anys, la Comissió de
Gitanes ha anat adaptant la dansa a les demandes de la població, per avançar sempre
en la mateixa direcció i velocitat que la societat. En aquesta coreografia de Salvador
Melo, els nois interpretaven uns passos més
complicats que les noies, que quedaven en
un segon pla durant tota la dansa.
Així doncs, ja des de fa uns anys, els papers i posicions de la dansa que tradicionalment marcaven una diferència entre els nois
i les noies s’han diluït amb l’opció que nois
i noies s’intercanviïn les posicions. Aquest
any, i aprofitant la celebració del 10è aniversari de la Comissió, s’ha fet un pas més
enllà i s’ha modificat la part de la dansa de
les noies, amb la intenció d’equiparar-la al
màxim amb la dels nois.

L’ENTREVISTAT
El Gall és una criatura única. Ha sigut
una odissea poder entrevistar-lo. Hem
tingut la cita en el lloc i el moment que
a ell li ha convingut, amb exigències i
sense massa negociació. Ha arribat
tard, per variar. S’ha quedat a la porta
rebent arrogant les mirades de tothom
qui hi havia al bar. Amb una mirada
arrogant, s’ha acostat a la taula. Quan
ha vingut el cambrer li ha demanat
un Xandri sense dirigir-li la mirada.
S’autoproclama Rei del Carnaval i
alcalde de la ciutat. Diu que del 23 de
febrer a l’1 de març només seran legals
les festasses, les orgies i els festivals.
ARXIU COMISSIÓ DE CARNAVAL

Com es presenta la festa de Carnaval enguany?
Perdona, que matisi, però no és festa: és festassa. Com sempre,
anem guanyant terreny a la tranquil·litat. Ampliem disbauxa i sumem
aliats.
Així doncs, Carnaval sorollós?
Sorollós? Creus que 328 gitanes i les pesades de les velles
passejant pel poble seran silencioses? O ho dius per l’endreçat i
recte cercatasques de divendres? O encara millor per les pausades
i tranquil·les comparses del concurs de dissabte? I què me’n dius
de la quitxalla harmoniosa i pacífica que diumenge remourà la plaça
d’Octavià?
Però quedar-se amb el titular “sorollós” seria de pèssim periodista.
El Carnaval va molt més enllà de tot això. És reivindicació: prou de
màscares. Prou de fer veure que tots vestim igual, prou de fer veure
que tots pensem igual, prou de fer veure que tot és bonic, prou de
normes, prou de cotilles del comportament i la moral... Disbauxa!
Gresca! Aquesta és l’autèntica moral! Mengem-nos la gent dels
despatxos, fem la vila nostra.
Com s’apropiarà de la vila el Carnaval 2017?
Carnaval és una festa plena de reivindicacions. Algunes habituals
com la falta d’oci al centre, poca concessió de permisos als qui
volen fer concerts i saraus diversos a places i carrers; o la manca
d’un espai polivalent que pugui acollir actes de qualsevol entitat de
la vila...
Però necessitem estratègies per apropiar-nos la vila i viure-la
(i beure’ns-la) a la nostra manera. Per això vull mobilitzar la classe
festejadora. Des de la crisi es parla molt de la casta, la lluita de
classes... Però la classe festejadora és l’autèntica majoria silenciosa.
Clama al cel (i t’ho dic jo que visc al cimbori i ho veig tot) la falta
d’agitació. Per això enguany he decidit intensificar més al Carnaval
Infantil, una inversió per les futures guerrilles de la festa i la bacanal.
Aquest any els menuts tindran concurs de comparses, gitanetes,
animació infantil i dinar! Diumenge, flipareu!

Algunes fonts asseguren que heu fet samarretes per aquest any,
és cert?
Algunes fonts? Quines! Vull saber qui filtra la meva informació!
Algunes fonts... la de la plaça Octavià!? Alguna de les del Parc
Central?
En qualsevol cas, tenen tota la raó. Feia temps que rumiava en treure
la meva pròpia línia de roba i de marxandatge. I bé, tot arriba. Aquest
any la gent del Ball de Gitanes ha decidit fer una samarreta que pot
comprar tothom. I jo no penso ser menys i quedar-me enrere, i m’he
fet fer la meva pròpia samarreta. Així els meus detractors podran
identificar amb facilitat els meus fidels i orgullosos seguidors.
Torna dimecres de cendra, oi?
Quina pregunta més idiota. També torna dijous gras i no m’ho has
preguntat pas. Tot torna, fins i tot els noranta!
Aquest any he canviat el dimecres, això és el que volies dir. Dimecres
farem una sardinada diferent. Buscant animals marins, com la
sardina, vaig topar amb corals. Que millor que un concert de bona
música amb la panxa plena per assossegar les ànimes sòbries i
avorrides d’alguns? Vaig pensar que seria una tornada al cimbori
solemne i a l’alçada de la meva personalitat.
Cinc paraules per definir el Carnaval?
Quina bogeria embriagadora és aquesta?
Un color, una beguda i una cançó?
Mira, no estic per aquestes bajanades de “postureig”. Només falta
que facis una foto al meu Xandri, amb el mocador vermell i la pengis
a Instagram amb la frase “Carnaval, carnaval, carnaval te quiero”.
Si vols saber alguna cosa, a la plaça d’Octavià trobaràs un punt
d’informació del 19 al 26 de febrer! Au, adéu siau!

