
Les entitats organitzadores dels carna-
vals a la comarca han fet un doble esforç 
aquest 2021 perquè el record del Carna-
val sigui ben present en un any sense 
grans rues ni activitats multitudinàries.

ViU la Garrotxa vol contribuir a mantenir 
la tradició d’una celebració amb gran 
ressò social a la comarca des dels anys 
90, informant de les programacions del 
Carnaval adaptades a la situació actual, 
reconeixent la feina de les colles carna-
valesques participants i recordant 
algunes de les fites més importants de la 
història recent de la festa. Un document 
únic que repassa una festa importada 
però que l’hem fet nostra.

el Carnaval a la Garrotxa

Núm. 11 gratuït
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V

QUE LA FLAMA NO S’APAGUI

S’ha complert un any dels primers confinaments a la 
ciutat xinesa de Wuhan pel coronavirus i a la Garrotxa 
ens disposem a viure els primers carnavals en temps 
de pandèmia. És obvi i notori que per als diferents 
organismes i entitats que anualment s’encarreguen 
de preparar la celebració a casa nostra, aquest ha es-
tat any especialment difícil a l’hora de confeccionar 
programes que exclouen de l’equació les grans rues i 
qualsevol activitat que comporti concentracions mul-
titudinàries de públic.

L’essència del Carnaval és la compartició de la rauxa 
i l’alegria, la comunió d’emocions que es crea entre 
les disfresses, carrosses i coreografies i el gran pú-
blic. Això aquest any no podrà ser, però les entitats 
s’han escarrassat per mantenir la flama d’una festa 
que s’espera que torni amb forces renovades l’any vi-
nent. Mentrestant, cal mantenir unides les persones 
que ho han fet i ho seguiran fent possible, en un any 
en què la distància social és norma.

El VIU la Garrotxa del Carnaval del 2021 és una bona 
mostra del manteniment d’una tradició que no pot 
estar en pausa. La publicació vol conservar ben viu 
el record d’una festa que a la comarca gaudeix d’un 
ressò social incontestable des dels anys 90. El present 
número vol ser un reconeixement a tots els artífexs 
de la festa, als organitzadors i especialment als parti-
cipants actius, les colles carnavalesques que any rere 
any han tingut l’empenta i la il·lusió de donar el millor 
de cadascú perquè la celebració sigui ben lluïda i la 
diversió estigui assegurada.

VIU la Garrotxa és també una resposta a la inquietud 
per saber de quina manera es podrà celebrar la festa 
als pobles de la comarca que habitualment s’engala-
naven per a l’ocasió.

Iniciatives com la de la mascareta del Carnaval d’Olot, 
que també s’explica en aquestes pàgines, són un bon 
símbol de les ganes que tenim de vestir-nos de car-
naval sense deixar de banda les normes sanitàries, 
aquelles que faran possible que l’any vinent el Carna-
val torni en tota la seva plenitud.
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Aquest any el Carnaval d’Olot farà 
una aturada no volguda. De fet, s’atu-
ra la festa i els centenars de persones 
que viuen a l’entorn de la celebració 
i que, ja des d’uns mesos abans, tre-
ballen en la confecció del vestit, de 
la carrossa o organitzant l’esdeveni-
ment, perquè, si bé és ben cert que 
els actes els fan les persones, és im-
prescindible que hi hagi una entitat o 
una associació que ho canalitzi.

A Olot, aquest paper el té, des del 
1990, el Centre d’Iniciatives Turís-
tiques d’Olot, el CIT. El seu actual 
president, Josep Andrés, no és no-
més el president de l’entitat sinó 
que participa activament del car-
naval. Presenta L’Espectacle Reial i 
desfila a la rua (normalment l’obre 
amb els presentadors conduint un 
cotxe descapotable). 

Josep, sense cap dubte aquest és 
un bon moment per aturar-nos i 
mirar cap enrere... i n’han passat 
molts d’anys! 

Des del 1990. Actualment seria la 
32a festivitat del Carnaval d’Olot, 
vam apostar per una gran aventu-
ra, molt necessària, de fer una mica 
de festa d’hivern. Això ja estava ar-
relat amb els carnavals de la costa, 
fent una aposta molt valenta i amb 
garantia de futur. Les decisions van 
ser dues: veure els carnavals de la 
costa i adoptar idees i, finalment, 
demanar col·laboració i participa-
ció. Els Titots van ser a la primera 
rua de carnaval, i totes les altres 
colles eren de fora. A partir d’aquest 
instant, s’hi van sumar altres colles 
de la comarca i, a dia d’avui, tenim 
una participació majoritària de gar-
rotxins i garrotxines. 

La pandèmia ho ha aturat tot, 
també el Carnaval, que és un 
acte de carrer, de molta gent...

El Carnaval vol dir ball, disbauxa, 
alegria, agrupació de moltes per-
sones i, per tant, topa amb les res-
triccions actuals per la pandèmia. 
És impossible dur a terme aquestes 
celebracions, però es duran a ter-
me activitats paral·leles.

Si haguéssim de fer una valoració 
del que representa aquesta festa 
per a la ciutat, què ens diries?

Hem arrelat una festa d’hivern a 
nivell comarcal que ha aconseguit 
esdevenir totalment transversal, és 
a dir, on hi poden gaudir des dels 
més menuts fins als més grans. Tot-
hom té dret a gaudir amb alegria. 
Així és el Carnaval.

Abans eren poques i amb pocs 
premis. Ara n’hi ha moltes i s’ho 
emporten tot!

Sí, exacte, amb els anys la Garrotxa 
s’ha cregut això del Carnaval i s’han in-
crementat exponencialment el nom-
bre de comparses i carrosses. Això 
es deu a dos motius principalment. 
El primer és perquè s’ha convertit en 
una festa molt nostra, i això ha pro-
vocat que cada vegada siguin més les 
persones que s’apunten a una colla o 
bé en creen de noves! De fet, fins i tot 
s’ha donat el cas que d’una mateixa 
colla se n’ha acabat formant una al-
tra. La comarca té colles que, a més 
de ser històriques, han acabat con-
centrant un número molt elevat de 
components. En alguns casos, hem 
arribat a comptar més de 200 perso-
nes en una sola colla. 

Això vol dir que cada vegada es 
parla més de les colles garrot-
xines...

Des de fa un temps que les colles 
de fora no participen tant activa-
ment al nostre carnaval per diver-
sos motius. Anys enrere érem no-
saltres que fèiem el carnaval una 
setmana després de la resta, en 
plena quaresma, i per tant totes 
les colles disposaven del cap de 
setmana següent per venir a par-
ticipar al d’Olot. Actualment, i pel 
motiu que sigui, moltes poblacions 
celebren també el carnaval en les 
mateixes dates que a Olot. D’altra 
banda, el nostre carnaval ha donat 
un tomb positiu en els últims anys, 
com explicàvem abans; pujant molt 
el nivell de carrosses i comparses, 
convertint així el Carnaval d’Olot en 
un referent molt competitiu per a 
les colles de fora. Això es demostra 
amb el munt de premis que s’em-
porten cada any les colles garrot-
xines, aquí i a la costa. 
 

"Hem arrelat una festa d’hivern a nivell comarcal que 
ha aconseguit esdevenir transversal”

JOSEP ANDRÉS, PRESIDENT DEL CENTRE D'INICIATIVES TURÍSTIQUES D'OLOT
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No hi haurà gran rua ni altres actes multitudinaris a la 
capital de la Garrotxa, això ja ho sabíem, però el Centre 
d’Iniciatives Turístiques no ha volgut deixar extingir la 
flama del Carnaval d’Olot i ha pensat algunes iniciatives 
perquè la ciutat respiri el carnestoltes des del dissabte 
13 fins al diumenge 21 de febrer.

D’entrada, el Car-
naval d’Olot tin-
drà cartell, obra 
de Mariàngels 
Vilarrasa, disse-
nyadora de La 
Comarca. L’obra 
recorda l’essència 
del carnestoltes i 
té també clares re-
ferències a la reali-
tat pandèmica del 
moment, així com 
picades d’ull a l’ex-
periència personal 
de l’autora amb la 
festa.

Enguany els colors del carnaval també es podran dur 
posats gràcies a una mascareta que s’ha dissenyat es-
pecialment per a l’edició del 2021 i que es distribueix al 
preu d’un euro. Tot el recaptat es destinarà als projec-
tes d’inclusió de col·lectius de risc de l’associació Inte-
gra. Es podrà adquirir a la botiga de l’entitat, al carrer 
Major d’Olot.

Coincidint amb la primera jornada de la setmana car-
navalesca, al primer pis de l’Hospici d’Olot s’obrirà al 
públic una exposició d’algunes de les disfresses més 
representatives de la història del carnaval garrotxí. Le 
colles han estat convidades a mostrar-hi les disfresses 
que consideren significatives dintre la seva pròpia tra-
jectòria, vestint els maniquís proporcionats per l’orga-
nització. Disfresses triomfadores d’alguna edició, ves-
tits de Reis i Reines del Carnaval... les colles han pogut 
treure de dins l’armari peces que de ben segur desper-
taran vells i divertits records als visitants.

Recordant
el Carnaval 
d'Olot

EL CIT HA PREPARAT ALGUNES INICIATIVES PENSADES 

PER MANTENIR L’ESPERIT DE LA FESTA DINS LES 

POSSIBILITATS DEL MOMENT

Ja el cap de setmana següent, l’ambient de carnaval 
continuarà amb la programació especial que ha prepa-
rat Olot Televisió. Dissabte 20 de febrer a les 5 de la tar-
da, hora en què habitualment les carrosses i compar-
ses de la Gran Rua sortien de l’antiga estació i enfilaven 
l’avinguda Santa Coloma, la Televisió de la Garrotxa 
estrenarà el reportatge ‘20/21, entre la rauxa i el silen-
ci’, sobre la història del Carnaval d’Olot, a través de les 
veus dels organitzadors, les colles participants i algu-
nes persones que hi han tingut un paper representatiu.

Al primer pis de 
l’Hospici d’Olot 
s’obrirà al públic 
una exposició 
d’algunes de les 
disfresses més 
representatives 
de la història del 
carnaval garrotxí

Presentació del Carnaval d'Olot 2020. Aquest any no hi haurà proclamació del Rei i la Reina
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Dissabte 20 de febrer

Programació especial 
d’Olot Televisió

17h. 
Estrena a Olot Televisió del reportatge 
‘20/21, entre la rauxa i el silenci’, sobre 
el Carnaval d’Olot

20.30 
Reemissió Gran Rua del Carnaval 
d’Olot 2020

22h 
Reemissió Espectacle Reial 2020

CARNAVAL D’OLOT 2021

El Centre d’Iniciatives Turístiques, organitzador del Car-
naval d’Olot, no s’ha oblidat de l’Espectacle Reial ni del 
Concurs-recital de poesia eròtica organitzat des de l’as-
sociació Rapsòdia Veus Literàries. Es tracta d’uns dels ac-
tes més nous a incorporar-se a la programació de la festa 
i dels que més bona acollida han tingut entre el públic 
garrotxí. El CIT i Rapsòdia Veus Literàries es donen un 
marge d’algunes setmanes o mesos, tot esperant que la 
situació sanitària millori i els actes es puguin portar final-
ment a terme, si pot ser, en dates properes en el calen-
dari. Perquè el carnaval no té data si se’n manté l’esperit.

Dissabte 13 de febrer

Fins al 21 de febrer. 

Exposició de disfresses històriques 
de les colles del Carnaval d’Olot. 

Primer pis de l’Hospici.

Cartell del Carnaval 2021
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El Carnaval d’Olot 2021 no té ni rua ni Reis, però tindrà 
cartell. Així ho ha decidit el CIT i així hi ha correspost 
Mariàngels Vilarrasa, dissenyadora del setmanari La Co-
marca d’Olot. L’autora del cartell d’enguany s’ha sentit 
honrada per l’encàrrec i contenta de poder portar els 
colors del carnaval als carrers de la ciutat. Delineant de 
formació, la seva vocació sempre ha tendit a les arts grà-
fiques. Va entrar a fer pràctiques a La Comarca i en va 
fer el seu ofici. D’experiència en el cartellisme ja n’havia 
tingut abans. Va ser l’autora dels cartells de l’Aplec de la 
Sardana d’Olot del 1990 i el 2011. El 2019 va fer el cartell 
del ‘Catalunya Stars’ de patinatge artístic, i el 2020 el del 
Campionat de Catalunya de la mateixa modalitat.

Vilarrasa tenia clar que al cartell del Carnaval volia con-
centrar-hi l’essència de la festa; d’aquí els colors vius 
que s’hi podran veure. Tampoc no podia deixar de fer 
referència a la pandèmia que ha transformat tot tipus 
d’activitat. Amb gust i subtilesa, ha sabut unir els dos 
elements protagonistes del Carnaval 2021, la rauxa i el 
seny, les màscares i les mascaretes, fins i tot s’hi podrà 
veure una cinta mètrica. “És alhora una referència a la 

Un cartell per mostrar 
l'esperit del carnaval
LA DISSENYADORA MARIÀNGELS VILARRASA HA 

ELABORAT UN CARTELL AMB REFERÈNCIES AL 

CARNESTOLTES I A LA SITUACIÓ PANDÈMICA

distància social i un homenatge als sastres i modistes 
que han confeccionat les disfresses al llarg de la història 
del Carnaval d’Olot”, explica Vilarrasa. “La festivitat com 
la coneixem a la Garrotxa és el resultat de l’esforç d’un 
seguit de persones que han fet possible que el Carnaval 
a Olot del 1990 s’hagi convertit amb el temps en el Car-
naval d’Olot, gràcies a totes les colles de la Garrotxa que 
hi participen”.

L’autora del cartell és també una olotina que ha viscut 
intensament el carnaval. Va ser membre de ‘El Galliner 
esgarriat”, una colla carnavalesca formada per famílies 
que va funcionar durant 12 anys. També va gaudir molts 
anys del carnaval de l’Orfeó Popular Olotí. El 2002 va 
dissenyar la disfressa ‘Tres bessones’, guanyadora del 
concurs estatal de la revista ‘Patrones’. Al cartell del Car-
naval 2021, hom s’hi pot dedicar a buscar referències 
del viscut per Mariàngels Vilarrasa, com el logotip de ‘El 
Galliner esgarriat’ o un element associat a la desapare-
guda Maria Pilar Serra, presidenta de l’Orfeó i ànima de 
l’entitat i del seu carnaval durant molts anys.
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El 4t Concurs-recital de poesia eròtica d’Olot haurà 
d’esperar, com ho faran la majoria d’activitats habi-
tualment lligades al temps de carnaval. La realització 
de l’esdeveniment, però, es realitzarà aquest mateix 
any, quan la situació sanitària millori, ja sigui al juny o 
al setembre.

Rapsòdia Veus Literàries, entitat organitadora de l’ac-
te, vol garantir que les 23 obres seleccionades aquest 
any puguin ser escoltades en directe pels seus autors, 
i es resisteix a susprendre’l. L’esdeveniment es deu 
als seus participants, i enguany més que mai, després 
que el termini per presentar poesies s’hagi tancat amb 
més d’un centenar d’obres optants, concretament, 
105. El normal als concursos literaris consolidats és 
rebre una vuitantena de propostes i així va ser en la 
tecera edició del certamen olotí. Aquest any n’han ar-
ribat d’arreu dels Països Catalans, fins i tot una obra 
de França.

El confinament i les restriccions de mobilitat han aug-
mentat el temps i la creativitat dels autors. Això s’ha 
traduït en una participació de rècord que Rapsòdia vol 
correspondre. El jurat -format pel poeta de Sant Pau 
de Segúries Pere Bonada i les escriptores garrotxines 
Anna Maria Vila i Sílvia Vilacoba- ja ha emès el vere-
dicte, però l’organització ha enviat una carta als po-
etes en què els anuncia que no el farà públic fins un 
mes abans del concurs-recital. Si la situació no millo-
ra, l’associació es planteja emetre l’acte en ‘streaming’ 
perquè pugui ser seguit des de casa. Rapsòdia Veus 
Literàries promet novament un esdeveniment ben llu-
ït, amb actuacions diferents a les d’altres edicions que 
tornaran a sorprendre el públic assistent.

Mal temps 
per a la lírica

EL 4T CONCURS-RECITAL DE POESIA ERÒTICA 

S’AJORNA FINS QUE ARRIBIN TEMPS MILLORS, AMB 

L’AVAL D’UN NOU RÈCORD: 105 POEMES PRESENTATS

Pel que fa al llibre amb les 23 obres seleccionades en-
guany inclourà suggerents il·lustracions de la garrot-
xina Yolanda Pérez que acompanyaran les poesies, en 
una nova publicació de l’Editorial Oliveras. Tot plegat 
arribarà al llarg de l’any, quan la situació sigui més 
propícia. Ara és mal temps per a a lírica.
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La solidaritat segueix present al Carnaval d’Olot amb 
una iniciativa que servirà també per recordar la festa a 
la ciutat i a la comarca. El Centre d’Iniciatives Turístiques 
ha ideat una mascareta per protegir-nos del coronavirus 
amb les lletres i els colors del Carnaval del 2021. Per ad-
quirir-la, l’entitat organitadora no repercuteix cap part 
del cost en el preu. L’euro que es demana per a la seva 
adquisicó és l’aportació solidària que aquest any anirà 
destinada a l’associació Integra, dedicada a la inclusió de 
col·lectius de risc.

La mascareta es confecciona a la botiga Kan Bitxo d’Olot, 
que s’ha compromès a oferir el servei a un preu més baix 
dels costos que representa perquè el CIT pugui oferir-
la només a canvi de l’aportació. L’euro de la mascareta 
és el mateix que s’afegia al sopar solidari de colles del 
Carnaval dels darrers anys i que anava destinat a una 
entitat social que desenvolupava la seva activitat a la co-
marca. Aquest any les mesures sanitàries no permeten 
la celebració d’un sopar d’aquestes característiques, i el 

Una mascareta per 
recordar la rauxa en 
temps de seny

EL CIT L’OFEREIX A COST ZERO I AL PREU D’UN EURO 

DESTINAT A INTEGRA

P L A Ç A  C L A R À ,  1 2   T E L .  9 7 2  2 8 0  6 4 4

W H A T S A P P  6 4 6  7 8 4  5 6 8

A  L ' A V A N T G U A R D A  D E

L A  T E C N O L O G I A  D I G I T A L

A r a  l a  t e v a  g r a d u a c i ó  e s  r e a l i t z a  d e  m a n e r a  d i g i t a l

CIT ha optat per aquest original recurs per mantenir la 
iniciativa solidària.

De la mascareta se’n farà una edició limitada. Se’n reser-
varan exemplars per a les colles carnavalesques i per a 
qualsevol ciutadà que la demani. La distribució es farà 
des de la pròpia botiga d’Integra, al número 3 del carrer 
Sant Esteve d’Olot. Tothom que vulgui vestir els colors 
del Carnaval d’Olot 2021, només ha d’adreçar-se a l’esta-
bliment i ajudar amb un euro fins a esgotar existències.
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El 2014, amb motiu del 25è aniversari del Carnaval d’Olot, 
el Centre d’Iniciatives Turístiques va repetir la jugada que 
es va fer pel 10è aniversari, convidant a tots els Reis i 
Reines de la història de l’esdeveniment i alguns membres 
de l’entitat en un espectacle conjunt al Teatre Principal. 
Aquesta vegada, se substituirien els recitals i les cançons 
per interpretacions en ‘playback’. “No preteníem fer un 
gran espectacle, simplement fer passar una estona di-
vertida al públic”, explica Adela Moya, vicepresidenta del 
CIT i coordinadora del que ja és conegut per tothom com 
l’Espectacle Reial.

L’acollida del públic va ser tan bona que l’any següent hi 
van haver pocs dubtes a l’hora de repetir l’experiència. 
Des de llavors, l’Espectacle Reial no ha deixat d’aparèixer 
puntualment a la programació anual del Carnaval d’Olot. 
Omplir les localitats del teatre mai no ha estat un proble-
ma. Quant a la participació dels Reis i Reines, cada any 
ha anat en augment i no només perquè anualment s’in-
corpora una nova parella sinó perquè cada cop se n’ani-
men més a participar-hi. “Al principi, algun rei s’ho havia 
mirat de reüll”, explica Moya, “però, després de veure 
l’èxit, s’hi han acabat afegint”.

La complexitat de l’acte també ha augmentat en aquests 
set primers anys de vida. Juntament amb les actuacions 
de ‘playback’, s’hi projecten també vídeos, esquetxos en-
registrats amb personatges coneguts a la Garrotxa que 
donen un nou punt d’humor i serveixen per donar temps 
als actuants a canviar-se de vestit per a la propera cançó. 
Adela Moya distribueix els reis i reines que han de parti-
cipar com a cor a cada actuació quan un altre company 
n’és el protagonista. “L’escaleta tècnica ja ocupa bona 
part d’una taula. S’hi apunten tots els detalls”, assegura 

Un espectacle que 
continua anant a més

EL CIT ES RESERVA EL DRET DE PROGRAMAR EN ELS 

PROPERS MESORS L’ESPECTACLE REIAL, DAVANT LA 

GRAN ACOLLIDA DE L’ACTE, QUE AUGMENTA ANY 

RERE ANY

la coordinadora de l’espectacle. Per al gran desplegament 
de vestuari i ‘atrezzo’ (els objectes que s’utilitzen), es re-
corre al fons d’armari de les colles, a peces i complements 
particulars dels Reis i Reines, a certs patrocinadors i, si cal, 
es compren nous articles del fons del pressupost anual.

Sempre, però, hi ha marge per millorar i per aprendre. 
Al principi, els actors no comptaven amb regidor entre 
bambolines. “Recordo un Rei a qui li tocava sortir i no 
trobava per enlloc una trompeta que era essencial per 
a la l’actuació que anava a fer”, explica la coordinadora 
de l’Espectacle Reial. Ara, ja compten amb una regidora 
que està pendent de tots els detalls per sortir a l’hora. Tot 
i això, l’agenda de les desenes de reis i reines no permet 
massa temps per preparar l’espectacle. “El dia de l’assaig 
encara solen fer-s’hi canvis”, confessa Moya. Tot plegat, 
manté l’emoció del directe.

Fora d’algun motiu personal, la participació a dalt de l’es-
cenari no ha parat de seguir creixent. “Aquest any, un rei 
que feia un parell d’anys que no hi participava volia tor-
nar-hi”. Precisament, el gran nombre de persones que ca-
len a l’escanari i entre bambolines ha fet inviable progra-
mar l’espectacle al febrer. “Rere l’escenari, ens ajudem 
els uns els altres a vestir-nos, hi ha molta proximitat, i 
no volíem arricar-nos”, explica Moya. Malgrat tot, el CIT 
es resisteix a susprendre l’espectacle i es reserva el dret 
de porgramar-lo més endavant, quan la situació sanitaria 
millori. L’organització es pren la llicència perquè tot l’any 
pot ser carnaval, si la comarca en conserva l’esperit.
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ALMOGÀVERS GARROTXINS

Carnaval 2021 16V

Any de fundació: 1997

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: Montse 
Alsina (2004); Jordi Vilà (2005), i Mia Casalprim 
(2011).

Premis: 3r Premi de carrossa a Olot amb ‘La 
batalla del Fluvià’ (2002); 3r Premi de carrossa a 
Olot amb ‘La taverna del vell almogàver’ (2005).

Participants: 100 persones

Han passat més de dues dècades des que els Almogàvers 
Garrotxins van començar amb aquest gran projecte carna-
valesc. 23 anys d’experiències úniques, 23 anys de compar-
tir somriures. La penya barcelonista va començar la seva 
aventura al carnaval amb l’objectiu d’afegir una activitat 
divertida i exprimir les experiències compartides amb els 
seus integrants. Jordi Martí, Toti per als amics, és un inte-
grant destacat de la colla que forma part de l’organització 
i posterior muntatge de la carrossa, a més de coordinar-la 
juntament amb la comissió corresponent. Explica que les 
prioritats com a colla carnavalesca no han variat en 23 
anys: “Són les d’unir i aplegar el màxim nombre possible 
de persones, totes elles amb disposició plena de passar-ho 
fenomenal i ajudar-nos recíprocament vers tots els obsta-
cles i preparacions abans de la sortida a la rua”.

Toti Martí és un home de penya, una persona que, jun-
tament amb els seus companys d’equip, generen el que 
en diem gent de festa, gent de gresca. Ens assegura que 
el que realment interessa dins el Carnaval no són els pre-
mis, sinó participar i reunir multitud de persones amb 
finalitats d’oci i diversió. “I no puc deixar enrere la impor-
tància de voler fer gaudir a les persones que ens venen a 
veure, gràcies a tots ells podem fer possible aquest carna-
val a la Garrotxa”, afegeix.

Respecte a la gent que forma la colla i quin estil té, Martí 
respon amb to alegre que ha canviat al llarg del temps, 
ha evolucionat i ha format generacions de famílies: “Ante-
riorment érem tots persones joves, avui ja no soms tant 
joves i molts han incorporats fills i filles dins la colla, gene-
rant un relleu generacional únic”.
La posada en escena dels Almogàvers Garrotxins es fa 
realitat gràcies a dues comissions, una per a la prepara-
ció de la carrossa i vestimenta i una segones encarregada 
del ball. Es reuneixen uns diumenges abans de Carnaval 
per tal de preparar el ball i generar coordinació, tot i que, 
segons Martí, la voluntat és permetre-hi la improvisació 
durant el major temps possible.

Els Almogàvers 
Garrotxins senten els 
colors del carnaval

Quant a les disfresses, els agraden ben alegres, vistoses 
per al públic, que generin una sensació d’admiració. “Tota 
aquesta posada en escena la podem dur a terme gràcies 
al nostre local d’assaig, la seu dels Almogàvers. Allà ho 
cuinem tot abans de sortir a gaudir davant el públic”. Toti 
Martí viu el Carnaval amb goig i emocions connectades. 
Tot i així, la pandèmia els ha afectat de ple; tots els canvis 
que volien incorporar dins el guió de la colla no s’han po-
gut tirar endavant. Ells, però, segueixen “amb intensitat i 
ganes de millorar i perfeccionar les idees. No sabem quan 
podrem tornar a sortir i amb quines condicions, però el 
que si tenim clar és que l’objectiu serà tornar a gaudir del 
carnaval, tal i com mereixem tots i totes”. Per a Toti Martí, 
el poder del Carnaval uneix a aquells qui el conformen i 
fa família. “Els Almogàvers som una colla que sentim el 
carnaval amb molta il·lusió i intensitat”. 
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ELS ALOTS

Carnaval 2021 18V

Any de fundació: 1992

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: Laura 
Brosa (2007); Mònica Paz i David Muñoz (2017).

Premis: 3r de comparsa a Olot amb ’10 anys 
fent de dimoni’ (2002); 2n Premi de comparsa 
a Olot amb ‘Somnis Egipte’ (2003); 4t Premi de 
comparsa a Olot amb ‘Quina tribu’ (2015); 4t 
Premi de comparsa a Olot amb ‘Donant corda 
a la fantasia’ (2018); 4t Premi de comparsa 
a Olot i 3r a la millor disfressa a Platja d’Aro 
amb ‘Atrapant el nostre somni’ (2019); a Platja 
d’Aro i Tossa de mar, tercers i quarts premis a 
les millors disfresses i 4t Premi de comparsa. 
Declarats Colla amb més gresca.

Participants: 40 persones

Els Alots van néixer amb una idea concreta: gaudir i fer 
gaudir. Mònica Paz, actual presidenta de la colla, té clar 
que el més imprescindible dins el Carnaval és deixar-se 
anar, deixar volar la imaginació interpretativa, tot seguint 
uns balls coordinats i únics. La  història els dota d’experi-
ència i professionalitat, i així ho han demostrat any rere 
any. “Els Alots s’inicia a partir de la unió entre famílies 
olotines. Junts vàrem iniciar aquest petit gran projecte, 
petit perquè eren uns quants i gros perquè el projecte 
ha evolucionat amb el pas dels anys. Després de 29 anys, 
seguim dempeus, fent carnaval”, explica Paz.

Els premis no són un aspecte rellevant, segons la presi-
denta, però sí que són el pur reflex del treball ben fet, 
la interpretació correcte en grup. Els premis són experi-
ència a la rua, són emocions, moments, unió entre famí-
lies:  “El pas dels anys ens ha regalat experiències molt 
grates i, dins d’aquestes, alguns premis han entrat dins 
la nostra colla; a Platja d’Aro, a Tossa de Mar i, en efecte, 
a casa nostra, a Olot. Tercers i quarts premis a les millors 
vestimentes i també un quart premi en la categoria de 
comparsa. També hem estat declarats la colla amb més 
gresca!”, explica orgullosa la presidenta.
 
Mònica Paz sap el que és l’esforç per aconseguir premis; 
el sacrifici de mesos i mesos de preparació, buscant les 
idees més òptimes, les que facin finalment carnaval: “Ca-
dascú de nosaltres té un grup determinat dins la colla. 
Uns preparem el vestit, d’altres la carrossa, i el ball és el 
punt d’esforç i coordinació final, on totes les feines dels 
últims mesos s’ajunten, evidenciant el producte carnava-
lesc final”. La colla que ho fa possible no és homogènia 
quant a edats, ja que els Alots el conformen tant grans 

Els Alots porten 
la gresca des dels inicis 
del Carnaval d’Olot

com petits, des dels més veterans fins als més menuts. 
“Tenim una colla molt extravertida, entre tots fem famí-
lia. La unió ens fa més forts. El principal és passar-nos-
ho molt bé, tant pels nouvinguts nadons com pels més 
grans, de fins a 70 anys. Cada any busquem millorar la 
coordinació, la il·lusió i donar entreteniment als qui ens 
venen a veure”, explica Paz. 

L’actual presidenta dels Alots va ser entre les primeren-
ques persones que va formar la colla i coneix bé el que 
significa viure el carnaval: “Són moltes emocions fortes, 
sobretot quan hi posem fil a l’agulla en les preparacions 
prèvies. El resultat de tot és gaudir, amb nervis, però gau-
dir. No obstant, quan s’inicia la rua els nervis ja no hi són 
presents; es transformen en adrenalina”. 

Quan preguntem com els ha afectat la pandèmia pel co-
ronavirus a nivell de colla, Mònica Paz respon amb pa-
raules clares, to seriós, de tristesa. La pandèmia no els 
ha permès reunir-se, i tampoc seguir amb les prepara-
cions prèvies al carnaval. Les idees s’han estancat, sense 
possibilitat de progrés, però les ganes i l’ímpetu per re-
tornar-ho tot a la normalitat no s’ha perdut: “El carnaval 
és disbauxa, passar uns dies feliços entre tots i totes, és 
diversió. Ho tornarem a viure intensament”. 



EL CARNAVAL LA GARROTXA

LA CARNAVALESCA D’OLOT I CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Carnaval  202119 V

Any de fundació: 1993

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: Clara 
Sánchez Castro (1996). Laura Andrés (2000); 
Carles Solé i Raquel Martín (2005); Aniol Soler i 
Coral Vila (2018).

Premis: 1r de comparsa a Olot i 1r de carrossa 
a Platja d’Aro amb ‘Petita fantasia’ (1998); 3r 
de comparsa a Olot amb ‘Del Teide arriben al 
Croscat’ (1999); 1r de comparsa a Olot, 1r de 
carrossa a Platja d’Aro, 1r a Palafrugell i 2n de 
carrossa a Sant Feliu de Guíxols amb ‘Tresor 
d’Orient’ (2000); 2n de carrossa a Olot amb ‘La 
mar de xina’ (2001); 2n de carrossa a Olot amb 
‘Boles’ (2002); 1r de carrossa a Olot, Platja d’Aro 
i Palafrugell i 2n a Sant Feliu amb ‘Ballo delle 
maschere’ (2003); 1r de carrosses a Olot, 1r a 
Platja d’Aro i 2n a Sant Feliu amb ‘Jaisalmer, un 
oasi al desert’ (2004); 1r de carrossa a Olot i 2n a 
Platja d’Aro i Sant Feliu amb ‘Aràcnids’ (2005); 1r 
de carrossa a Olot i Platja d’Aro amb ‘Creus en les 
fades?’ (2006); 1r a Olot, Platja d’Aro i Palafrugell 
i 2n a Sant Feliu amb ‘Fem l’indi’ (2008); 1r a 
Platja d’Aro i Palafrugell i 2n a Olot i Sant Feliu 
amb ‘Atlantis’ (2009); 1r de comparsa a Olot i 4t 
a Lloret de mar amb ‘El poder del temps’ (2010); 
1r de carrossa a Olot i 4t a Lloret de mar amb ’18 
anys d’il·lusió, pirata tu, pirata jo...’ (2011); 1r a Olot 
i Platja d’Aro i 2n a Sant Feliu amb ‘Qui vola un 
carnaval’ (2012); 1r de carrossa a Olot i 2n a Platja 
d’Aro amb ‘M’enlluerna el tresor d’Egipte’ (2013); 
2n de comparsa a Olot amb ‘Sotaigua’ (2014); 1r 
a Platja d’Aro i Palafrugell i 2n a Olot i Sant Feliu 
amb ‘What a feeling’ (2015); 1r a Olot i Platja d’Aro 
i 2n a Sant Feliu amb ‘Valquíria’; 1r a Platja d’Aro 
i 2n a Olot i Sant Feliu amb ‘París’ (2017); 2n a 
Olot, Platja d’Aro i Sant Feliu i 4t al Carnaval de 
carnavals amb ‘Adorem a Ganesha’ (2018); 2n 
a Platja d’Aro i 4t a Olot i Sant Feliu amb ‘Món’ 
(2019); 1r a Olot i Platja d’Aro, 2n a Sant Feliu i 4t a 
Tossa de mar amb ‘Flor de lotus’ (2020).

Participants: 50 persones

Tenir un professional en la confecció de vestits de la mida 
de Carles Solé a la colla de carnaval ha de ser tot un luxe 
i una sort. És el cas dels membres de La Carnavalesca 
d’Olot i Castellfollit de la Roca. El propietari d’Indumen-
tària per a l’espectacle és llum i guia d’aquesta colla que 
aspira cada any al màxim en les categories de carrossa i 

La Carnavalesca, 
en plena esplendor 
quan està a punt de 
complir 30 anys

comparsa, amb els carnavals de Tenerife i de Brasil com 
a referents.

Els resultats es veuen en el seu envejable palmarès car-
navalesc. Carles Solé sap el que es fa; de fet, està implicat 
en el carnaval organitzat pel CIT des dels seus inicis. “Vaig 
ser un dels fundadors del carnaval garrotxí”, ens aclareix 
quan l’anem a visitar. “Pertanyia a la colla Els Titots. Tres 
anys després, vaig ajuntar-me amb amics i amigues per 
formar La Carnavalesca d’Olot. La colla ha canviat ex-
cel·lentment cap a millor, doncs la innovació i el lluïment 
sobre la carrossa sempre han estat el nostre objectiu i 
satisfacció. El Carnaval és lluir, és un treball artístic re-
compensat amb solament un somriure”.

A La Carnavalesca se la pot identificar fàcilment a la rua 
per les vestimentes que treu per lluir, grans, rebuscades 
i amb molts detalls, juntament amb carrosses de grans 
dimensions que no deixen indiferents als espectadors. 
L’any passat van aconseguir el 1r Premi de la categoria 
de carrosses a la Gran Rua d’Olot amb la proposta ano-
menada ‘Flor de lotus com fa 18 anys’, tota una declara-
ció d’intencions amb l’arribada de la majoria d’edat de la 
colla carnavalesca. La potent carrossa i les sumptuoses 
disfresses eren un missatge clar per al jurat i els especta-
dors: segueixen i seguiran emergint de manera esplendo-
rosa per molts contratemps que es trobin al camí. 

Tot i l’ambició, La Carnavalesca no deixa se ser una colla 
familiar. La cinquantena de membres van des de nens 
i nenes de quatre anys al pare de Carles Solé, en Lluís, 
“gran veterà del món carnavalesc de la Costa Brava, amb 
91 anys”, explica el seu orgullós fill. “Tots i totes ens sen-
tim com en una família quan ens preparem, ens organit-
zem i sortim a gaudir el dia de Carnaval”. 

La Carnavalesca és símbol de creativitat i perseverança, 
amb una feina que els ocupa gran part de l’any. “Els pro-
jectes es transformen en treball després de Festes del 
Tura”, explica Solé, “i fins a la nit abans de marxar a Sant 
Feliu de Guíxols. Durant tot aquest període busquem mi-
llorar la posada en escena fins a l’últim detall”. Aquest any, 
la pandèmia ha paralitzat el projecte. “El vestit i material 
projectat de cares al 2021 està, des de fa un any, sobre la 
taula del nostre local, sense haver-lo pogut utilitzar”, la-
menta el fundador de la colla,  “però ens en sortirem junts, 
com sempre passa dins el món carnavalesc”, assegura.



EL CARNAVAL A LA GARROTXA

ELS TITOTS

Carnaval 2021 20V

Any de fundació: 1990

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: Pilar Masip 
(1997); Joan Soler i Maria Josep Alabern (2014)

Participants: Una quarantena

Té tants anys com el carnaval organitzat pel Centre 
d’Iniciatives Turístiques d’Olot. La penya Els Titots va 
néixer com la representació del CIT a les rues de car-
nestoltes. Tenia la funció de fer visible el jove carnaval 
de la capital de la Garrotxa a les grans rues de la Costa 
Brava i enfortir-ne els vincles per fer créixer la festivitat 
a l’interior. No cal dir que ho van aconseguir. Una altra 
responsabilitat que encara mantenen és la de portar 
a la seva carrossa el Rei la Reina del Carnaval d’Olot. A 
ses majestats no els falta mai cap atenció. Els membres 
de la penya expliquen que alguna vegada han hagut 
d’arreglar el vestit de la Reina amb agulles imperdibles 
just abans de començar la rua.

Els Titots, però, prenen tots els reptes amb alegria, 
sense cap pressió afegida. Pocs i ben avinguts -una 
quarantena de colla, dels 10 als prop de 70 anys-, el 
seu objectiu principal és el de divertir-se i fer divertir 
la gent, fora de concursos. Així ho explica un dels seus 
membres, Joan Soler: “La penya es va formar per fer 
gresca, per passar-nos-ho bé. Ja des de la preparació 
comencem a gaudir del carnaval, però els dies més im-
portants són els que anem a desfilar, al Carnaval de 
Platja d’Aro, el de Palamós, el d’Olot i el de Sant Joan les 
Fonts. En el moment que som a la rua deixem anar tota 
l’eufòria”. Al Carnaval d’Olot, Els Titots precedeixen la 
Gran Rua, marcant l’ànim de la desfilada.

Com la majoria de colles del Carnaval d’Olot, comencen 
a preparar la propera edició després de les Festes del 

Els Titots, 
la primera penya

Tura, on algunes d’elles han participat a la Batalla de 
les Flors. Els Titots s’hi posen, concretament, entre el 
novembre i el desembre. “A partir d’aleshores, gairebé 
cada setmana o cada quinze dies anem preparant”. Per 
a Joan Soler, el carnaval és difícil d’explicar amb parau-
les. “És trencar esquemes respecte al que vius la resta 
de l’any. Jo penso que el carnaval és viure-ho”.

Admeten que la pandèmia els ha afectat a nivell emo-
tiu, per no haver pogut trobar-se. “El 2022 ha de ser 
l’any en què puguem recuperar el carnaval tal com el 
coneixem, per trobar-nos tots plegats, poder-nos abra-
çar, saltar, ballar... Guardarem les emocions dintre de 
cadascun de nosaltres”.
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CARNAVÀLIA

Carnaval 2021 22V

Any de fundació: 2007

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: 
Sílvia Reixach (2012)

Premis: 3r Premi a Platja d’Aro amb ‘Ándale 
ándale!’ (2008); 1r Premi a Olot i Palafrugell i 
4t Premi a Platja d’Aro amb ‘Fred polar’ (2009); 
1r Premi a Olot, Platja d’Aro i Palafrugell amb 
‘Guerres d’Orient’ (2010); 1r a Olot i Palafrugell, 3r 
Premi a Platja d’Aro i Premi a l’Originalitat a Sant 
Feliu de Guíxols amb ‘Circus’ (2011); 1r Premi a 
Palamós amb ‘Mad Max’ (2013); 1r Premi a Platja 
d’Aro i Palafrugell i 2n Premi a Olot amb ‘Bitxos’ 
(2014); 4t Premi a Olot i 5è Premi a Platja d’Aro 
amb ‘Catrina’ (2015); 3r Premi a Olot i 4t Platja 
d’Arto amb ‘Sota mar’ (2016); 4t Premi a Olot amb 
‘Egipte’ (2017); 3r Premi a Platja d’Aro, 4t Premi 
a Olot i 5è al Carnaval de carnavals amb ‘Volant 
vinc’ (2018); 3r Premi a Olot i 4t Premi a Platja 
d’Aro i Sant Feliu amb ‘Sakura-vàlia’ (2020).

Participants: 65 persones

Tornar a ballar és l'objectiu de la Carnavàlia de la Vall 
de Bianya. Està desitjant tornar a reunir-se per gaudir 
del que més els agrada i constatar una vegada més 
que, més que una penya, són “una petita gran família". 
Carnavàlia té la seva seu a Llocalou, a la Vall de Bia-
nya, i d'allà és d'on surten totes les seves produccions. 
Disfresses, coreografies, carrossa, decoració, ambien-
tació... Tot plegat costa molts dies de feina, hores de 
reflexió, capacitat organitzativa i molta pressió en els 
darrers dies per tenir-ho tot a punt. 

Tot i haver obtingut premis i recompenses al llarg de 
la seva trajectòria carnavalesca, a aquesta penya no-
més li interessa un sol objectiu: passar-ho bé i poder 
dir finalment "que ens sentim orgullosos del que fem, 
que veiem el resultat i ens agradi a nosaltres. És la sa-
tisfacció més gran i és el que busquem", assegura Sílvia 
Reixach, tota una veterana de la Carnavàlia. Ja hi era el 
2007, quan un grup de persones provinents de moltes 
colles van decidir unir-se i formar la petita gran família. 
"Veníem de llocs molt exigents, a les nostres colles ens 
exigien molt i per això vam decidir fundar-ne una de 
nova amb l'únic objectiu de passar-ho bé i gaudir del 
Carnaval".

La penya ha participat sempre als carnavals de la costa, 
a més dels d'Olot, i algun any al de Sant Joan les Fonts. 
Un any els surten millor les coses que no pas un altre, 

L'objectiu de 
Carnavàlia és estar 
orgullosa del que fa

però la preparació és sempre la mateixa. “Comencem 
després de Festes del Tura i acabem justos. Ho decidim 
tot entre tots i totes i posem fil a l'agulla", explica Rei-
xach. 

Des dels nadons fins als avis
Sílvia Reixach va ser Reina del Carnaval el 2012 i porta 
la disbauxa a les venes. Ella i la seixantena de perso-
nes que formen la penya ho viuen, ho senten i s'emo-
cionen cada vegada que han d'encetar un nou pas. "El 
primer dia sempre ens emocionem, allà on siguem, a 
Sant Feliu, Palamós o allà on comencem el primer dia 
cada any. Ens emocionem moltíssim quan ens veiem 
tots vestits i preparats". Des dels més menuts fins als 
més grans, els de la penya Carnavàlia tenen la rauxa 
carnavalesca com a forma de vida. "Veiem el carnaval 
de manera humil. El carnaval és disbauixa, és familia i 
és passar-ho bé". 

"Maleït bitxo"
Així és com denomina Sílvia Reixach el coronavirus, que 
els ha privat del que més feliç els fa: "El contacte entre 
nosaltres, els riures, les estones, ho estem perdent i 
ho trobem molt a faltar. Som com una família i quan 
no ens hem pogut veure ho hem passat malament". 
La Carnavàlia, com totes les altres colles, està frisant 
per tornar a injectar-se la disbauxa en vena de cara als 
propers carnavals que, esperem, seran el 2022.
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15anysal teu costat

Un centre adaptat a les 

noves necessitats 

de la gent gran

C/ Pintor Galwey, 1
(al costat de la plaça
Clarà) OLOT

972 26 05 40

info@latardor.com

Segueix les activitats a les xarxes socials

@latardorolot

1. Preescalfeu el forn a màxima tem-
peratura, a dalt i a baix.

2. Obriu la pasta de full i estireu-la en 
una superfície neta, amb una mica 
de farina per evitar que s'enganxi.

3. Talleu els llardons ben petits i els 
repartiu-los sobre la massa.

4. Talleu el resultat en tres parts, po-
seu-les una a sobre l'altra i passeu-hi 
el corró per damunt, pressionant 
perquè els llardons quedin ben inte-
grats a la massa.

5. Un cop la pasta tingui la forma que 
desitgeu, poseu-la sobre un paper 
de forn  i escampeu-hi els pinyons i 
força sucre per damunt.

6. Poseu la coca al forn fins que veieu 
que s'ha enrossit, uns 10 minuts 
aproximadament.

7. Deixeu refredar abans de servir. 

Coca de 
llardons fàcil i 
feta a casa 

PASSOS A SEGUIR: 

INGREDIENTS: 

Un paquet de pasta de full 

100 g de llardons

100 g de sucre 

50 g de pinyons

LA COCA DE LLARDONS S'ACOSTU-
MA A CONSUMIR PER QUARESMA I, 
SOBRETOT, PER SANT JOAN

lacuinadelsperis.com
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 ELS EMMASKARATS

Carnaval 2021 24V

Any de fundació: 2013

Premis: ‘Els ulls del bosc’ (2014), 2n a Platja 
d’Aro, 3r a Olot i Palafrugell, 4t a Sant Feliu de 
Guíxols; ‘Amazònia’ (2015), 1r a Olot, 2n a Platja 
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell; ‘Un 
petó de conte’ (2016), 1r a Olot, 3r a Palafrugell 
i 4t a Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar; 
‘Un somni africà’ (2017), 1r a Olot, Sant Feliu 
de Guíxols i Palafrugell, 3r a Platja d’Aro; ‘Dale 
Méjico’ (2018), 1r a Olot i Sant Feliu de Guíxols, 
2n a Platja d’Aro, Palafrugell i Tossa de Mar, 3r 
a Platja d’Aro; ‘Les reines de la mel’ (2019), 1r a 
Olot, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Tossa 
de Mar; ‘Marea Caribenya’ (2020), 1r a Olot, Sant 
Feliu de Guíxols i Tossa de Mar, 2n a Platja d’Aro.

Participants: 80 persones

Si una cosa defineix els Emmaskarats d’Olot és la passió 
que posen a totes les rues on participen, pròpia d’una colla 
eminentment jove com la seva. És també una de les més 
perfeccionistes. La seva evolució des del debut, el 2014, ha 
estat meteòrica. Formada per persones amb experiència 
en d’altres penyes, la colla encomana energia positiva allà 
on va, fins al punt que a cada nova edició, públic i jurat 
ja esperen quina n’hauran portat de cap. “Ens agrada sor-
prendre”, exclama Marc Jordà, cap de colla dels Emmaska-
rats, “anar totalment diferents al que hem pogut crear l’any 
anterior. Ens caracteritza la simpatia que generem entre 
públic, la interacció, que també queda reflectida en la pun-
tuació del jurat. Som una colla que sempre portem molts 
de colors, molt divertida i entregada perquè l’espectacle 
agradi molt”.

El cim el van fer fa dos anys, el 2019, quan van quedar pri-
mers en la categoria de comparsa a les quatre rues on van 
participar, un pòquer a Olot, Sant Feliu de Guíxols, Tossa 
de Mar i fins i tot a Platja d’Aro, que se’ls havia resistit fins 
llavors, si bé allà també sumen moltes medalles de plata. 
“S’agraiex molt”, confessa Jordà, “perquè vol dir que la fei-
na que estem fent està agradant”.

Per molts premis que obtinguin, però, el més emotiu, se-
gons explica Marc Jordà, seguirà sent el primer reconeixe-
ment rebut a Olot l’any de la seva estrena. Van aconseguir 
el tercer premi de comparsa disfressats de mussols amb la 
proposta que van titular ‘Els ulls del bosc’. “Quan comences 
una cosa i veus que des de casa t’ho agraeixen, dones el 
doble d’importància a tot això. És espectacular quan a fora 
et donen un premi i criden el nom de la teva colla, però jo 
penso que els de casa són els més importants”.

Cada any més ben 
Emmaskarats

Un dels secrets dels Emmaskarats és el lloc on preparen 
l’actuació, al local del barri de Sant Miquel. “Ens va molt bé 
perquè té escenari i altaveus per poder assajar”, diu el cap 
de colla. No amaguen que són competitius a l’asfalt, tot i 
la gran amistat i germanor que asseguren que hi ha entre 
colles. “El moment de començar a ballar, a desfilar, crea 
aquella mica de rivalitat que fa que t’hi impliquis més, pen-
so que està molt bé”.

La implicació és un altre dels secrets i definicions que es 
pot fer d’aquesta colla. Si preguntem a Marc Jordà sobre 
quin significat té per a ell el carnaval, respon que és tot 
un estil de vida: “Saps que durant els mesos d’hivern estàs 
destinat a això, moltes vegades hi impliques tota la família 
i és el que et marca el cap de setmana, la preparació, tot”.
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ELS GÍNJOLS D’EN BAS
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Any de fundació: 1996

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: Aida 
Corpes (2011).

Premis: 3r Premi de carrossa a Olot amb ‘Les 
cogonyes en el campanar’ (1999); 3r Premi de 
carrossa a Olot amb ‘Anem cremats’ (2001); 2n 
Premi de carrossa a Olot amb ‘Merlí i el Bosc 
Màgic’ (2003); 3r Premi de carrossa a Olot amb 
‘Carnaval amb carrilet’ (2005); 3r Premi de carrossa 
a Olot amb ’10 anys, celebrem-ho’ (2006); 4t Premi 
de carrossa a Olot amb ‘Passejant per Venècia’ 
(2008); 4t Premi de comparsa amb ‘Somnis!’ 
(2009); 4t Premi de carrossa a Olot amb ‘Simfonia 
Primaveral’ (2013); 4t Premi de comparsa a Olot 
amb ‘El poder del foc’ (2014); 1r Premi de comparsa 
a Olot amb ‘Esclat de vida’ (2015), 4t Premi de 
comparsa a Olot amb ‘Vint anys arrelant il·lusions’ 
(2016); 2n Premi a Palafrugell i 3r Premi a Olot amb 
‘Un carnaval de llegenda’ (2017); 2n Premi a Olot 
i 3r Premi a Palafrugell amb ‘Eclipsi’ (2018); 1r a 
Palafrugell, 2n de comparsa a Olot, 3r de comparsa 
a Platja d’Aro i 4t a Sant Feliu de Guíxols amb 
‘Meravella Marina’ (2019); 2n a Platja d’Aro i a Sant 
Feliu de Guíxols i 3r Premi de comparsa a Olot 
amb ‘Serpentejant encanteris’ (2020).

Participants: 70 persones

Els Gínjols d’en Bas van aterrar al Carnaval d’Olot amb el 
primer lustre de la festa olotina i ja han complert 25 anys 
de diversió i compromís amb el carnestoltes a la Garrotxa. 
Són més de dues dècades fent les coses bé, amb pas ferm, 
marcant-se metes cada cop més ambicioses, obrint-se als 
carnavals de la costa. La feina i la dedicació han tingut re-
compensa i, d’uns anys cap aquí, en recullen els fruïts a les 
rues on participen en forma de premis. El 2015, aconse-
guien finalment el Primer Premi a la Gran Rua d’Olot amb 
‘Esclat de vida’, i, més cap aquí, al 2019 arribaven al primer 
graó del pòdium a Palafrugell amb ‘Meravella Marina’. Ac-
tualment, també pugen al pòdium a Platja d’Aro i Sant Feliu 
de Guíxols.

Tot va començar amb l’impuls de l’associació de mares i 
pares de l’escola de Sant Esteve d’en Bas fa 25 anys, així 
com altres persones de la Vall d’en Bas. Aida Corpes, cap 
de colla i Reina del Carnaval del 2011, és filla d’aquells pri-
mers pares. “La colla va tirar endavant perquè necessita-
ven diners per a la llar d’infants i el parvulari de l’escola. 
Van pensar que creant l’associació i fent altres activitats al 
llarg de l’any s’aconseguirien diners. Aquest objectiu em 

Els Gínjols d’en Bas 
recullen els fruits 
madurs

sembla que no el van aconseguir, però arran d’això es va 
continuar amb la colla de carnaval i fins ara”.

Aida Corpes forma part de la colla dels Gínjols des dels tres 
o quatre anys. Persona alegre, cadascuna de les respostes 
que dona van acompanyades d’un somriure d’orella a ore-
lla. Explica que Els Gínjols no s’entendria sense cadascuna 
de les persones que la conformen: “A hores d’ara encara 
hi ha alguns dels pares fundadors, alguns ja són avis; tam-
bé hi ha jovent, al voltant dels 25 i 30 anys, i actualment 
comencen a integrar-s’hi nens més petits, amb pares que 
potser ho havien estat integrants de la colla anteriorment. 
És un ambient molt familiar i és l’excusa per fer trobades 
els caps de setmana, alguna calçotada, activitats per Nadal, 
per anar-nos veient a nivell de poble, entre altres activitats 
culturals”.

Els primers anys només participaven al Carnaval d’Olot, 
però, en saber que altres colles de la Garrotxa anaven 
als carnavals de fora de la comarca, no van dubtar a llan-
çar-s’hi també. “Tenir la disfressa i poder-la aprofitar en 
altres carnavals era l’excusa per marxar un altre cap de 
setmana fora tots plegats”, afirma la cap de colla. La prepa-
ració de la temporada la inicien un cop passades les Festes 
del Tura i les festes de la Vall d’en Bas. A mitjans de novem-
bre han de tenir les idees preses, i a finals de mes cada 
membre de la colla comença a fer-se la disfressa. “Vivim 
els primers mesos del carnaval amb molta alegria, pensant 
idees, buscant treure la part creativa de tothom”, explica 
Corpes. “Quan arriba Nadal és quan comencen l’estrès i els 
nervis amb la típica frase de sempre, aquella pregunta i 
neguit que només queda un mes i que com ho farem. Al 
principi treballes els caps de setmana i quan ha passat Na-
dal, el carnaval es prepara de dilluns a diumenge, i perquè 
no hi ha més hores!”.

Tot s’esvaeix, però, en el moment d’iniciar la primera desfi-
lada. Els nervis es converteixen en alegria, disbauxa i ganes 
de festa. “Al final tot són bones experiències i una sensa-
ció d’orgull i plenitud”. Per a Aida Corpes i Els Gínjols d’en 
Bas el carnaval és “il·lusió i diversió, però també sentiment 
d’amistat i de família. Són experiències conjuntes, diversió 
i amistat ajuntades dins un mateix bloc”.
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KARNAVALOTS
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Any de fundació: 2019

Premis: 4t premi de comparsa a Olot (2020)

Participants: 50 persones

El Carnaval d’Olot segueix creixent en qualitat i quantitat 
tres dècades després del seu naixement. Una mostra són 
els Karnavalots del barri de Sant Miquel, l’última colla a 
arribar. Tere Morejón i Carla Pérez, dues de les seves inte-
grants, expliquen que va ser creada per portar la tradició 
del carnaval al barri: “La colla va originar-se a partir d’una 
reunió entre amics, plantejant una idea principal per po-
der sortir als carrers i gaudir de la comunitat. La Comis-
sió de festes va tirar endavant la proposta, amb una colla 
carnavalesca inicial de 24 integrants. Vam preguntar-nos: 
“Què podem fer nou, com podem passar-nos-ho bé? 
doncs endavant!””.

Amb un important cop de mà per a l’elaboració de les dis-
fresses –el de les cosidores del barri- i un cost mòdic per 
a l’ingrés a la colla, els Karnavalots han crescut ràpida-
ment -des del 2019 han doblat el nombre d’integrants-. El 
bon fer els ha reportat premis matiners. L’any passat van 
aconseguir el quart premi de comparses d’Olot i també el 
quart a Sant Joan les Fonts amb la proposta anomenada 
‘Ja (k) mate’, sobre el joc dels escacs. Per als integrants de 
la colla, el secret es troba en la passió que hi posen: “Som 
una petita gran família que vol trobar-se i fer de cada mo-
ment un moment inoblidable. Ens ho passem bé tant pe-
tits com grans, també persones amb certes discapacitats, 
a qui donem les comoditats perquè puguin sentir-se un 
més del grup i aportin el seu gran gra de sorra”.

L’ambient familiar és una màxima que Karnavalots manté 
durant tot el procés de preparació, des de la idea inicial 
a la desfilada fins a la rua. “Dins dels Karnavalots hi ha 
la Junta, que decideix sobre les idees exposades”, expli-
quen les integrants de la colla. “Totes les idees són preses 
en consideració per dur a terme el pla i el projecte final. 
A partir d’aquí, tots els Karnavalots ens organitzem per 
posar en marxa tots aquests projectes i fer-los realitat. 
El casal de Sant Miquel és la seu des d’on fem tots els 
preparatius i treballs més laboriosos. La colla, és el més 
important dins la nostra filosofia del carnaval. Cadascú 
duu a terme una feina diferent, per finalment ajuntar-les 
i presentar el treball final al públic”.

Els Karnavalots de Sant Miquel viuen el carnaval com un 
moment únic, feliç, on tota disbauxa és benvinguda per 

Karnavalots, saba nova 
per al Carnaval d’Olot 

poder gaudir al màxim de cada moment. “El carnaval per 
a nosaltres és no haver ser nosaltres mateixes”, expli-
quen, “poder gaudir interpretant un personatge que no 
som realment. Tot el que està relacionat amb el carnaval 
significa treure el personatge boig que portem a dins. El 
prioritari és passar-nos-ho bé, veure els amics, i exprimir 
cada instant anem on anem”, asseguren. Però no tot són 
bons moments. Com totes les colles, Karnavalots ha to-
pat amb la pandèmia. “El contacte telemàtic ha estat una 
realitat durant aquest darrer any. No poder-nos ajuntar i 
no tenir aquella normalitat dels anys passats és dur. No 
obstant això, possiblement l’any vinent les coses ens sor-
tiran millor, ja que hem tingut un any per preparar-nos-ho 
encara més. Karnavalots és alegria, vivim la realitat que 
vivim!”, asseguren.
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ELS MACUS DE LES PRESES
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Any de fundació: 2013

Premis (carrosses): 3r Premi a Olot amb ‘La 
perla maca’ (2017); 2n Premi a Olot amb ‘Cinc 
anys cuinant somnis’ (2018); 1r Premi a Olot amb 
‘La mar de maques’ (2019).

Participants: 225 persones

Són simpàtics, alegres i el seu nom és la definició. ‘Els 
macus de les Preses’ és una de les colles més joves de la 
comarca però aquesta joventut no té res a veure amb la 
trajectòria. Amb poc més de cinc anys de vida, aquesta 
colla s’ha convertit en indispensable a la rua de Carnaval 
d’Olot. Els ‘Macus’, que és així com se’ls coneix, estan ca-
pitanejats per Jordi Nogué, en ‘Macu’ de les Preses. D’aquí 
ve el nom de la colla. Qui el coneix sap que és pura simpa-
tia i energia. Juntament amb ell hi ha un grup de persones 
que s’encarreguen de construir una carrossa que desper-
ta sempre tots els aplaudiments. 

Jordi, amb quines aspiracions vàreu iniciar aquest 
projecte?
Molta gent del poble ens vàrem ajuntar per divertir-nos 
i participar en aquest nou projecte. Les aspiracions són 
clares, gaudir de l’experiència i compartir-la amb les per-
sones participants del poble.

Dediqueu molts esforços per fer la carrossa, sortiu a 
buscar premis?
Els premis són el de menys, però sí que hem tingut certs 
premis durant aquests anys. Un gran triomf va ser quan 
vam construir La Perla Maca, un vaixell de 13 metres de 
llargària per 7 metres d’alçada. Més tard vam obtenir dos 
premis dins el Carnaval de Terra Endins amb La Mar de 
Maques, un resum de l’Atlàntida de Posidó.

En una colla com la dels Macus el que menys importa 
és l’edat... 
Aquí hi pot entrar tothom. Hi ha tres generacions dins 
una mateixa família, dins la nostra colla, des dels avis fins 
als fills i als nets. El que ens agrada, sobretot, és apostar 
molt pels nens i nenes, ja que són el futur de les nostres 
generacions dins el carnaval i fora d’aquest.

Com organitzeu la posada en escena, abans de cele-
brar el Carnaval?
Iniciem el projecte amb un anàlisi previ de què volem fer 
i, a partir d’aquí, presentem uns projectes. Les estructu-
res de la carrossa i la vestimenta les comencem després 
de l’estiu i posteriorment a les gales. Construïm les car-
rosses, fem alguns assaigs (dins el nostre centre cultural 
o plaça a l’espai públic, segons les dimensions), i, abans 
de la celebració del Carnaval, dediquem molt temps i de-
dicació a deixar cadascun dels detalls i presentació de la 
carrossa a punt.

La colla ‘Maca’

Potser tothom té una manera diferent de viure el car-
naval. Vosaltres com el viviu?
La persistència i la seguretat és molt important. Veure 
que les coses han funcionat ens fa sentir orgullosos i amb 
una satisfacció plena. Ho vivim amb nervis però amb mol-
tes ganes. Quan acabem el carnaval pensem i diem “Ens 
ho hem passat molt bé, ha pagat la pena”. El carnaval ens 
evadeix de les responsabilitats de l’avui, ja que és un mo-
ment que ens fa alliberar i sentir-nos vius. Pateixo molt 
abans del Carnaval per una raó: vull veure que la gent 
gaudeixi veient la nostra actuació, ja que ens encanta que 
les coses ens surtin bé i tothom pugui tenir una bonica 
experiència.

Com us ha afectat la pandèmia?
La pandèmia no és que ens faci mal dins el nostre entorn 
carnavalesc, però sí que ens ha afectat a nivell social. Hi 
ha aspectes que mai havíem experimentat.
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PROGRAMACIÓ ESPECIAL D’OLOT TELEVISIÓ
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Olot Televisió, amb el suport del Centre d’Iniciatives 
Turístiques d’Olot, ompliran el buit que deixa la Gran 
Rua del Carnaval amb el reportatge ‘20/21, entre la 
rauxa i el silenci’, que es podrà veure per TDT i a l’OTV 
a la carta. El treball, de prop d’una hora de durada, 
ens traslladarà als primers carnavals d’Olot, a través 
de les millors imatges d’algunes de les edicions més 
emblemàtiques al llarg dels 32 anys d’història des que 
el CIT va agafar les regnes de la celebració i la Gran 
Rua del Carnaval va envair les avingudes d’Olot una 
setmana després dels carnavals de la Costa Brava.

El reportatge d’Olot Televisió dona veu als represen-
tants de totes i cadascuna de les colles carnavales-
ques que es troben en actiu, sobre alguns dels millors 
moments que han viscut, en un camí ple de divertides 
anècdotes, esforç i dedicació per portar el Carnaval 
d’Olot al més alt nivell. S’hi ha previst també apari-
cions com el de l’autor del primer cartell i el del 30è 
aniversari, el dissenyador gràfic Jaume Bach, i la del 
primer Rei Carnestoltes, el del 1990, Josep Maria Font-
freda. Sempre acompanyat d’un gran sentit de l’hu-
mor, Fontfreda va correspondre el títol del primer 
Carnaval d’Olot, el del foc, amb el títol reial d’Inflama-
díssim Funtbullent i Metxaencesa.

La Televisió de la Garrotxa ha preparat aquest repor-
tatge durant mesos, portant a la pantalla part del seu 
ingent arxiu d’imatges audiovisuals i promovent en-
trevistes amb més d’una vintena de persones impli-
cades en el Carnaval d’Olot, amb l’objectiu d’acostar 
als espectadors els millors records del Carnestoltes 

El dissabte 20 serà 
Carnaval a Olot Televisió

L’ESTRENA D’UN REPORTATGE A L’HORA QUE HAURIA 

COMENÇAT LA RUA PORTARÀ ALS ESPECTADORS LA 

HISTÒRIA DEL CARNAVAL ORGANITZAT PEL CIT, LES 

COLLES CARNAVALESQUES I ALGUNS PERSONATGES 

EMBLEMÀTICS

a la Garrotxa, arrencar-los un somriure i mantenir la 
fal·lera carnavalesca en un any en què les disfresses 
no poden sortir al carrer. L’any vinent, sortirem amb 
més ganes, i ho farem amb un document audiovisual 
que encapsularà més de 30 anys de gresca, rauxa i 
diversió.

La programació especial no acaba aquí
Olot Televisió ha preparat una programació ben car-
navalesca el dissabte 20 de febrer per no haver de 
canviar de canal. Al vespre, a partir de 2/4 de 9, la Te-
levisió de la Garrotxa reemetrà el millor del Carnaval 
d’Olot 2020, primerament, la Gran Rua i, a partir de 
les 10 de la nit, l’Espectacle Reial 2020 amb les millors 
actuacions dels Reis i Reines del Carnaval de tots els 
temps.
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L’any 1990 a Olot no hi havia tradició de carnaval al carrer. 
Tots els inicis són arriscats, però l’aposta fa sortir bé. Va 
ser el primer any de tot; dels que van ajudar a impulsar-lo, 
del primer autor del cartell, Jaume Bach, del primer públic 
que va anar a la rua, del primer jurat, de les primeres colles 
que hi van apostar, de les primeres dones que van treure 
a ballar els homes al Ball de la Dona i, també, del primer 
Rei, Josep Maria Fontfreda. Va regnar sota el nom de l’Infla-
díssim Fontbullent i Metxaencesa, Emperador dels Inferns, 
Rei dels Volcans, Príncep de la Flama i Senyor del Foc. Va 
ser el Carnaval del Foc i el rei va estar a l’alçada! Ho volem 
recordar al seu costat, així que ens ha obert les portes de 
casa seva per parlar una llarga estona. Ell, assegut en un 
gran sofà, com si fos el rei encara, evidentment.

En ‘Fontfreda’, que és com se’l coneix, respon pausada-
ment, amb el somriure que sempre l’ha caracteritzat. Del 
seu mandat ja en fa una mica més de 30 anys però recorda 
tots els detalls o, com a mínim, els que es poden explicar. 
“Em van escollir perquè ja feia temps que anava al carna-
val de l’Orfeó Popular Olotí. Allà el celebràvem de manera 
íntima, entre els socis, i a mi m’agrada molt disfressar-me”. 
No hi ha cap dubte. Les fotografies que ens entrega són 
el testimoni d’aquells temps gloriosos. “M’ho van venir a 
demanar a la botiga en Josep Puigbó i la Margarita Agustí, 
de l’Ajuntament d’Olot”.

Fontfreda explica que, com a tots els inicis, tot estava per 
fer; per tant, no tenia cap predecessor que li marqués el 
camí. Tot era nou. “Era el primer i ningú sabia què calia 
fer!”. D’entrada, la rua era molt diferent de com és ara. Per 
començar, el recorregut “era just a l’inversa. Abans sortia 
de la Plaça Palau, enfilava el carrer Mulleras, el Lorenzana 
i fins a la Plaça Clarà”.

Cada Rei, i actualment també la Reina, porta el seu vestit, 
dissenyat per Carles Solé. En el cas de Josep Maria Fontfre-
da, el van disfressar de foc: “M’ho van donar tot bo i fet!, 

L’Infladíssim Fontbullent 
i Metxaencesa
JOSEP MARIA FONTFREDA VA MARCAR EL CAMÍ COM A 

PRIMER REI DEL CARNAVAL D’OLOT

no era pas idea meva. Hi havia la colla de Els Titots, que ho 
portaven, i va ser cosa d’ells. No m’agrada pas el foc però 
em van dir que aniria de foc!”, diu amb un somriure.
Reconeix que no és un gran seguidor dels carnavals però, 
tot i així, els ha vist canviar molt. “Ha millorat, per la gent 
que hi ha sobretot. Ara hi ha molta gent, sobretot jovent. 
La gent jove té colles, s’ho passen molt bé, i jo vaig ser rei i 
amb prou feines sabia ballar!”

Tot i que recorda el seu regnat d’una manera entranya-
ble, reconeix que quan va ser rei “va ser quan vaig gaudir 
menys perquè vam fer moltes coses. Vam anar a Platja 
d’Aro i després van venir ells. Tinc molt bons records.”
Amb personatges com en ‘Fontfreda’ les entrevistes podri-
en enfilar una pregunta darrere l’altra, però totes han de 
tenir un final i aquesta ho fa amb una frase que defineix el 
caràcter de les persones que participen en una rua: “Tot el 
que sigui passar-ho bé, ja em va bé”.
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Any de fundació: maig del 2000

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: Sandra 
Bartrina (2002) i Manel Àrias (2015)

Participants: 60 persones

“Marrinxo, marrinxo, ue, ue, marrinxo, marrinxo, ue ue”. 
És una frase que sona cada any quan Els Marrinxos ar-
riben davant el jurat del Carnaval d’Olot. La música am-
bient emmudeix i només s’escolta aquest crit, que és el 
senyal que la penya ha arribat. Alegria, bon rotllo i molta 
festa són com a mínim tres dels ingredients indispensa-
bles d’aquesta colla d’amics que es passegen pels carna-
vals des del 1999, tot i que la colla es va fundar el 2000.
Manel Àrias n’és un dels fundadors. Amb ell recordem 
com van ser els inicis de la penya. “Els Marrinxos es va 
fundar amb l’objectiu de participar al Carnaval d’Olot, 
principalment, però també n’hem participat en d’altres 
com els de Platja d’Aro o Torelló. També hem col·laborat 
en altres activitats a Olot, en actes socials i en les festes de 
Sant Ferriol, portant les àligues”, explica.

Els Marrinxos van començar sent una penya de festa, 
més o menys com ara, però actualment destinen tots els 
esforços perquè la gent que ve a veure la rua de Carna-
val d’Olot s’ho passi bé, segons recalca Àrias. Per a ells, la 
participació és el més important, i és la seva filosofia. No 
es compliquen la vida buscant premis ni competint amb 
ningú, van al seu rotllo i de bon rotllo. “La veritat és que 
la nostra finalitat ha estat sempre participar”, assegura 
el cofundador, “i guanyar no ens ha tret la son. Hem tin-
gut, això sí, un rei i una reina de Carnaval. Els concursos 
no han estat els nostres objectius, ja que som el que se’n 
diu una penya de festa”. És per això que Els Marrinxos 
no vesteixen la carrossa. “En aquest sentit no tenim gaire 
feina”, somriu, “anem disfressats durant la rua intentant 
que siguin vestits interessants". 

Marrinxo, marrinxo!

Manel Àrias i tota la família marrinxa espera el Carnaval 
tot l’any. “Som uns ‘carnavalerus’ i això ens fa sentir una 
total satisfacció”, assegura amb orgull. Però aquest any la 
festa estarà silenciada. “Anímicament ens ha tocat, natu-
ralment, com a tothom en molts altres aspectes”, admet 
el cofundador. “No poder fer la rua ni participar en el Car-
naval representa un cop dur. Les festes de l’any passat es 
van tenir també que anul·lar, generant un sentiment de 
tristesa. Aquest any no es fa, i el 2022 haurem d’agafar-lo 
amb moltes ganes”.

Manel Àrias és una d’aquelles persones que no podria 
viure sense el carnaval. S’emociona i emociona als altres 
quan lamenta que “hi ha una diferència abismal entre 
viure un carnaval des de dins i viure’l des de fora. Veure 
la festa des de fora és veure carrosses passar, molt bonic, 
però des de dins és gaudir i tenir una experiència única. 
El pas del temps ha generat un canvi quant a les penyes, 
ja que anteriorment no hi havia tants participants garrot-
xins, tot el contrari a dia d’avui”.
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Any de fundació: 2005

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: Rosa Maria 
Teixidor (2009) i Carme Puigdemont i Miquel 
Canal ‘Migueli’ (2020)

Premis: 1r Premi de comparsa a Olot amb ‘Els 
cibernètics’ (2005); 4t Premi de carrossa a Olot 
amb ‘Juràssic i el seu glamour’ (2010); 5è Premi 
a Platja d’Aro (2012); 4t Premi de carrossa a Olot 
amb ‘Alícia en el país de les meravelles’ (2013); 4t 
Premi de carrossa a Olot i 5è Premi a Platja d’Aro 
amb ‘Spahira la màgia del foc’ (2014); 4t Premi 
de carrossa a Olot amb ‘De l’àrtic a un carnaval 
fantàstic’ (2015).

Participants: 30 persones

La família del carnaval d’Olot s’ha fet gran a mesura que 
han passat els anys i en aquest moment hi participen 
colles de pràcticament tots els racons de la comarca. Si 
més no, hi participen garrotxins arribats de tots els mu-
nicipis. Aquesta és la principal riquesa de la festa d’hivern 
a la comarca. La colla Els Marxosos de Santa Pau hi són 
presents des del 2005, després que ho van convenir mares 
i pares de l’escola del poble durant un dinar. En parlem 
amb l’Anna Maria Costa, que és la tresorera de l’entitat i 
que hi és des del primer dia. “Ens vam animar a muntar la 
colla. El primer any vam fer només una comparsa. Érem 80 
participants i anàvem amb un cotxe al davant”.

Com tots els inicis, no sempre són fàcils, i la inexperiència 
és un aprenentatge. Costa recorda que “els que desfilàvem 
al darrera de tot no escoltàvem la música i la gent ens pre-
guntava què ballàvem!”. Ara és ben diferent. Els Marxosos 
de Santa Pau tenen carrossa i un equip de música com cal, 
sense problemes de sonoritat. La tresorera de la colla ex-
plica, però, que ara el problema “és que som poca gent. La 
colla és familiar, la mainada ha crescut i el problema és que 

Els més Marxosos 
venen de Santa Pau

tenen altres feines i acaben plegant”. Per això fa una crida: 
“Si algú vol venir a formar part de la colla i ampliar la famí-
lia, serà benvingut”. Entre el setembre i l’octubre escullen 
el motiu de la disfressa. “Abans ho fèiem entre tots, ara no, 
perquè era un ‘cristu’!”, reconeix l’Anna. Els dissabtes és el 
dia que es troben els components que treballen la carros-
sa i els diumenges la resta del grup, per practicar el ball.

El tarannà del grup és anar-s’ho a passa bé i no són gens 
pretensiosos amb els premis. Van aconseguir un cinquè a 
Platja d’Aro, l’any 2012, “però la nostra aspiració és gaudir”, 
diu Costa, qui reconeix que, tot i l’experiència, encara hi 
ha tensió: “Ho vivim amb molta alegria, satisfacció i nervis 
perquè s’ha de córrer molt per comprar la roba, però vaja, 
això passa quan comencem a desfilar, a Platja d’Aro”. La 
Costa Brava és punt de sortida per la colla que també des-
fila a Olot i Sant Joan les Fonts.

L’any passat, l’última edició que queda a la retina, va ser 
especial per a ells. Van celebrar els 15 anys portant el Rei i 
la Reina del Carnaval, Miquel Canal ‘Migueli’ i Carme Puig-
demont. Des de llavors la colla està aturada, com pràctica-
ment totes. “La pandèmia ens ha afectat tant que encara 
tenim la carrossa muntada de l’any passat, no hi ha activi-
tat ni ingressos. La gent no paga quotes, només la disfres-
sa, i no hem pogut organitzar res, ni quines, ni la venda de 
castanyes a la Fageda...”.
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LA SANTJOANENCA
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Any de fundació: 2003

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: Pere Vila i 
Paquita Montoliu (2016)

Premis (carrosses): 3r Premi de carrossa a 
Olot amb ‘Egipte’ (2006); 3r Premi a Olot amb 
‘El corsari santjoanenc’ (2008); 4t Premi a Olot 
amb ‘La Santjoanenca City’ (2009); 3r Premi a 
Olot amb ‘LÍndia’ (2010); 3r Premi a Olot amb 
‘Bosc encantat’ (2011); 3r Premi a Olot i 5è Premi 
a Platja d’Aro amb ‘Som una joia’ (2013); 1r Premi 
a Olot i 4t Premi a Platja d’Aro amb ‘Gaudí ens fa 
gaudir’ (2014); 1r Premi a Olot i Platja d’Aro amb ‘Il 
fascino di Venezia’ (2015); 2n Premi a Olot (2016); 
1r Premi a Olot, Platja d’Aro i Sant Feliu amb 
‘Anem a la fira’ (2017); 1r a Olot, Platja d’Aro i Sant 
Feliu i 2n al Carnaval de carnavals amb ‘El pas del 
temps’ (2018); 1r Premi a Platja d’Aro, 2n Premi 
a Olot i 3r Premi a Sant Feliu amb ‘La màgia de 
l’aigua’ (2019); 3r Premi a Sant Feliu i 4t Premi a 
Olot amb ‘Ballem?’ (2020).

Participants: 110 actualment 
(van arribar a ser 256)

La colla Santjoanca és passat, present i futur del carnaval 
a la Garrotxa. Una trajectòria intensa amb molts moments 
únics els acompanya. Jordi Montoliu ho sap de sobres. Ell 
l’ha viscut des d’un bon inici, com un dels pares d’aquesta 
la gran colla carnavalesca de Sant Joan les Fonts: “Arran de 
l’AMPA escolar”, recorda, “vam decidir impulsar una colla 
carnavalesca nova, iniciant-ho tot a partir del 2003. Hem 
viscut diverses etapes, unes amb més integrants que d’al-
tres, però sempre volent innovar i aportar noves idees tant 
a nivell de carrosses com de vestimentes. El que sí sabem és 
que podem formar part de la Santjoanenca tant grans com 
petits, ja que ambdós generacions podem aportar molt a la 
colla i gaudir intensament d’aquesta tradició”. 

Els pares i mares d’aquella AMPA van crear la Santjoenca 
per viure bons moments, si bé els moments per passar-ho 
bé han anat acompanyats d’una feina impecable que s’ha 
vist traduïda en nombrosos premis. “Amb sacrifici i il·lusió”, 
comenta Jordi Montoliu, “hem guanyat més de 6 premis a 
Platja d’Aro i 4 a la Garrotxa, i estem molt contents d’aquests 
reconeixements. No em quedo amb cap premi en concret, 
ja que tots són molt especials i únics. Cadascuna de les ac-
tuacions carnavalesques ens fa sentir diferents però igual 
d’il·lusionats i orgullosos”.

Montoliu assegura que estima la seva colla com una segona 
família: “Durant aquests 15 anys hem guanyat una quanti-
tat d’amics impressionants. Si no fos pel carnaval, aquestes 
amistats no haguessin estat possibles. Puc dir que el carna-
val és creació d’amistat i diversió. Integrem a persones amb 

La Sanjoanenca, un 
exèrcit de disbauxa i color

diferents capacitats, ajustant cada edició a les seves necessi-
tats perquè puguem gaudir-la tots. Tenim una línia directriu 
marcada segons la qual hem de fer un ball on tots gaudim, 
una vestimenta elegant i una carrossa compensada”. 

Tot i que també participen a la Batalla de les Flors, la Sant-
joanenca comença a pensar en el següent carnaval a l’inici 
de la Quaresma. “La colla se subdivideix en diversos grups, 
uns quants treballen el ball, altres, la vestimenta i els últims, 
la carrossa”, explica Montoliu. “Per dur a terme la carrossa 
hem avançat favorablement. En el passat ho fèiem dins el 
garatge del meu cunyat, sense pràcticament recursos per 
poder-ho dur a terme òptimament. Actualment l’Ajunta-
ment d’Olot ens facilita un local on podem dur-ho a terme 
amb total èxit”.

Com totes les colles, la Santjoanenca viu cada edició inten-
sament. Un exemple, segons explica el cofundador, són els 
assajos. “Els utilitzem per entrenar, per exercitar-nos, és el 
nostre substitut perfecte del gimnàs. És també teràpia per 
sentir-nos amb total alegria i vitalitat. La companyonia és 
la nostra forma de viure el carnaval. Això si, els nervis són 
sempre presents, volem que tot surti perfecte, sense errors. 
Posteriorment, veiem la gent com aclama, somriu, i a nosal-
tres això ens fa sentir vius i orgullosos. Olot és on hem de 
donar sobretot la talla. Ens fa molta il·lusió gaudir-ho amb 
els familiars a casa nostra”.

Sobre la pandèmia, Montoliu admet que “el punt més ne-
gatiu és que no ens podem abraçar, compartir moments, 
tot i que sí que ho fem a través de les xarxes socials. No 
és el mateix, clarament. Si he de referir-me a algun aspecte 
positiu, diré que les persones estan expectants de veure’ns 
novament en acció i mostrar un any més tot el que sentim i 
volem presentar”. El que el coronavirus no ha afectat són les 
idees de la Santjoanenca, segons el cofundador: “Sempre hi 
són presents, és més, segueixen fluint. Quan portem a dins 
aquesta vocació del carnaval, les idees sorgeixen per sí so-
les. Podria dir, fins i tot, que la pandèmia ha fet que puguem 
perfeccionar les idees i organitzar-les millor”.
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Any de fundació: 2004

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: Montse 
Becerra (2015)

Participants: 50 persones

La penya carnavalesca Els S’tokats de Sant Joan les Fonts 
va néixer gràcies a la festa nocturna, les reunions entre 
amics i coneguts, gent de carnaval i gent que encara no 
celebrava activament la festa; persones que, amb aspi-
racions de passar un bon cap de setmana al tradicional 
i mític pub d’Olot Lucky Luke, van crear una penya dis-
posada a passar-ho d’allò més bé. Lídia Romero, una de 
les fundadores de la penya, recorda les motivacions per 
crear la colla: “Junts ens vam animar dient que seria una 
gran decisió participar als carnavals d’Olot, Platja d’Aro, i 
allà on el cos ens demanés”. La penya va néixer a finals 
del 2003 i no va ser una colla oficial de carnaval fins al ge-
ner del 2004. Unes setmanes després ja estaven donant 
i rebent alegria sobre la seva famosa carrossa, un auto-
bús de dues plantes descapotable. “17 anys després aquí 
estem, disposats a seguir amb més ganes que mai fent 
història els uns amb els altres”, explica Romero.

Els S’tokats no pretenen guanyar premis, no els interes-
sen els mèrits, ells cerquen una sola cosa: la diversió. “No 
hem aconseguit mai cap premi, però tampoc és el nos-
tre principal i únic objectiu. Estem dins la categoria de les 
colles d’animació i el que volem és desfilar i que tota la 
mecànica de la carrossa estigui a temps pel dia del Carna-
val i qualsevol altre detall intern i/o extern de la colla surti 
a la perfecció”.

A banda de l’autobús descapotable, l’antic TPO d’Olot, el 
públic coneix els S’tokats per ser els que tiren el confeti. 

Els S’tokats, 
la festa del confeti

“Volem seguir sumant experiències i que el públic, quan 
ens vegi, segueixi pensant que els S’tokats són la festa del 
confeti!”, exclama la cofundadora de la penya.
Tant la preparació de la carrossa com la custòdia de la 
mateixa es duu a terme en un local de Sant Joan les Fonts. 
Per començar, els S’tokats fan una pluja d’idees. “Quan 
sabem on volem anar i amb quins materials, iniciem la 
preparació”, explica Lídia Romero. “La penya es divideix 
en diversos grups: uns preparen la carrossa i la seva de-
coració, altres duen a terme els vestits i cadascun dels 
detalls, uns altres preparen la música i la coreografia en 
qüestió. Finalment, uns quants cerquen els hotels i res-
taurants als quals anirem. Busquem coordinar-nos el mi-
llor possible, d’aquesta forma treballem millor”.

Als Stokats els encanten els caps de setmana de rues, 
marxar fora uns dies tots i totes i gaudir de la bona com-
panyia, dels bons moments en grup, dels esmorzars, di-
nars, sopars i fins a tancar l’últim bar. “La festa sempre 
ens acompanya”, confirma la cofundadora. Ara, la crisi 
del Coronavirus ha tancat bars, restaurants, discoteques i 
fins i tot les rues a la Garrotxa. Els S’tokats senten tristesa 
per no poder desfilar “però som molt conscients de la re-
alitat que ens acompanya”, assegura Romero. “Esperem 
que l’any que ve puguem sortir a desfilar, ho necessitem. 
De cares al proper any, desitgem que la situació prosperi, 
tot seguint amb la tradició dels menjars conjunts i reuni-
ons. El grup de WhatsApp no és el mateix que les reuni-
ons presencials”.
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FLECA I 
PASTISSERIA
SANT JOAN LES FONTS

Av. Cisteller,2     
Tel. 972 29 09 08

Secretari Moret, 4     
Tel. 972 29 12 12 

BOTIGA
TORTELLÀ

Plaça Mercat, 8 
Tel. 972 68 71 88

El primer Carnaval d'Olot, el del 1990, es va batejar amb 
el nom de Carnaval del Foc. El cartell representatiu se li 
va encarregar al dissenyador gràfic i comunicador olotí 
Jaume Bach. L’element central va ser una màscara tri-
bal demoníaca plena de colors que, irreverent, treia una 
llarga llengua sinònim de rauxa i diversió. El vermell, el 
color del foc per excel·lència, dominava la part majorità-
ria del cartell.

La imatge va esdevenir icònica, marcant el pas del que 
havia de ser el cartell del Carnaval d’Olot, repetint-se en 
altres cartells com el de la tercera edició i servint d’inspi-
ració al mateix autor per al cartell del 2019, tres dècades 
després del primer. 

El cartell del 
Carnaval del Foc 
JAUME BACH EN VA SER L’ARTÍFEX EL 1990

Jaume Bach, autor del cartell del 1990

“En aquell moment no n’era conscient. Per 
mi era el cartell del carnaval, sense saber 
que després n’hi hauria trenta més. Mirat en 
perspectiva, és una satisfacció i un honor que no 
sigui un cartell més, sinó que sigui el primer”. 
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LES TREMENDES DE LA CASA CULTURAL D’ANDALUSIA
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Any de fundació: 1994

Reis i Reines del Carnaval d’Olot: Sònia Mora 
(2001); Sònia Ruiz (2005); Yasmina Cívico i 
Francesc Muñoz (2019)

Premis: 3r Premi a Olot amb ‘El mesón del 
bandolero’ (1995); 3r Premi a Olot amb ‘Se acabó 
la sequía’ (1996); 2n Premi a Olot amb ‘Cowboy’ 
(2002), 4t Premi a Olot amb ‘Ens hem tornat 
pallassos’ (2006); 2n Premi a Olot amb ‘Sweet 
CupCakes’ (2016); 3r Premi a Olot amb ‘Buitelchús, 
Bitelchús, Tremendes (2018); 1r Premi a Platja 
d’Aro i 2n Premi a Olot amb ‘Faunlandia’ (2020)

Participants: 120 persones

Les Tremendes és l’exemple del model de colles que parti-
cipa a la Gran Rua del Carnaval d’Olot: totalment familiar. 
La seva creació parteix precisament de les famílies que el 
1994 formaven part de la Casa Cultural d’Andalusia de la 
Garrotxa i volien sumar-se a una activitat que en aquell 
moment era molt nova a la ciutat. Eminentment femenina, 
actualment a la colla s’hi troben fins a tres generacions de 
dones olotines, sobretot del barri olotí de Sant Roc. Són 
filles, mares i àvies que troben en els assajos del ball de la 
comparsa un fantàstic motiu per trobar-se i compartir un 
temps plegades.

De la relació entre famílies i el Carnaval d’Olot en sap molt 
una de les cap de colla, Yasmina Cívico, que va néixer un 
dissabte de carnestoltes (la seva germana també), filla de 
fundador de la Casa Cultural d’Andalusia i ara, mare: “Cada 
diumenge ens reunim per fer assajar, des del primer diu-
menge després de Reis. Ens agrada perquè és un moment 
per fer alguna activitat conjunta amb la família”.

L’especialitat de Les Tremendes és la comparsa, és allà on 
despleguen el seu art, es diverteixen i fan divertir al pú-
blic. “No som de les habituals als pòdiums”, explica Cívi-
co. Tot i així, el perfeccionament que han anat assolint els 
darrers anys sí les hi ha portat. Són les vigents campiones 
de comparses a Platja d’Aro. L’any passat van aconseguir 
la primera plaça amb la proposta anomenada ‘Faunlandia’ 
en aquest carnaval de la Costa Brava, i el 2016 també van 
tenir premi amb els seus ‘Cupcakes’.

A Olot, també acumulen parelles de segons, tercers i quarts 
premis. A Les Tremendes els agrada participar i passar-s’ho 
bé, però també són perfeccionistes. Per això els nervis i les 
emocions afloren des de la tria de la música que acompa-
nyarà el ball fins al moment abans de mostrar-lo al públic. 
“Sempre que estem a punt de sortir a Platja d’Aro, que és 
la primera rua en què participem”, explica Yasmina Cívico, 
la Sònia -l’altra cap de colla- i jo ens abracem i ja plorem, i 

Tremendament 
feministes i familiars

això que encara no hem començat a sortir. És per l’emoció 
que comporta tot plegat”.

Com a tothom, la suspensió de les rues de carnaval per la 
COVID-19 va deixar aturats els projectes de totes les colles. 
“La nostra idea va quedar totalment congelada”, comenta 
la cap de colla. “Suposo que la reprendrem al 2022, si és 
possible. Ja tenim els dibuixos fets. Ho  desenvoluparem 
millor i ho gaudirem quan sigui possible”.

La colla, d’unes 120 persones, s’ha mantingut en contacte 
esporàdicament. “Ens vàrem posar en contacte per comu-
nicar com ho enfocaríem l’any vinent i per explicar la inicia-
tiva de la mascareta solidària d’aquest any. Tothom s’hi ha 
abocat de manera molt positiva”, assegura Yasmina Cívico. 
La cap de colla comparteix amb ‘VIU la Garrotxa’ les ganes 
que Les Tremendes tenen de tornar a sortir juntes i disfres-
sades als carrers d’Olot i la Costa Brava: “El més important 
és que a tots ens mou la voluntat de passar-nos-ho bé, de 
gaudir i encomanar-ho. Aquesta alegria s’encomana. És un 
moment molt maco que el trobarem a faltar aquest any”.



EL CARNAVAL LA GARROTXA

COL·LECCIÓ DE PUNTS DE LLIBRE

Carnaval  202143 V

Els primers cartells del Carnaval d’Olot 
solien editar-se juntament amb el logo-
tip del patrocinador, ben visible a la part 
de baixa. “El primer a anunciar-se va 
ser EL MAXIM”, recorden des del Centre 
d’Iniciatives Turístiques, en referència al 
grup de supermercats Supeco Maxor, 
implantat a Olot durant molts anys amb 
diferents noms. Al 92, encara s’hi podia 
veure el logotip del supermercat Maxim 
a baix del famós cartell de Quim Dome-
ne, el de l’alcalde Pere Macias disfressat 
de diferents personatges.

El joc de col·locar el patrocinador al car-
tell del carnaval ja no s’estila, però, d’uns 
anys cap aquí, el CIT va tenir la idea de 
fer visible els patrocinis en un element 
que els garrotxins podien endur-se a 
casa. Van editar els cartells de la història 
del Carnaval d’Olot en una col·lecció de 
punts de llibre, cadascun acompanyat 
d’un anunciant diferent a la part de baix. 

Un punt per recordar el Carnaval d’Olot

EL CIT SEGUEIX ENGUANY LA SÈRIE DE PUNTS DE LLIBRE COL·LECCIONABLE DELS 

CARTELLS DEL CARNAVAL AMB L’OBRA DE MARIÀNGELS VILARRASA

El primer any se’n van editar tants punts 
com cartells havien existit fins a la data. 
A partir de llavors, amb cada edició s’ha 
llançat el punt de llibre corresponent al 
nou cartell. Aquell any, el punt pot reco-
llir-se a les oficines del CIT o a l’empresa 
que s’hi anuncia.

“És una nova manera de promocionar el 
carnaval”, explica Jordi Charles, membre 
del CIT i encarregat de l’edició. De cada 
punt se’n fan uns 1.500 exemplars, i val 
a dir que funciona com a element col-
leccionable. “Cada any ens els demanen 
fins i tot gent de fora de la comarca, i 
els els guardem, és clar”, comenta Char-
les. Enguany, el 32è Carnaval d’Olot, el 
de la pandèmia, no deixarà de tenir el 
seu cartell, fet per la dissenyadora del 
setmanari La Comarca Mariàngels Vilar-
rasa. L’edició, per tant, tindrà també el 
seu punt de llibre que els col·leccionis-
tes podran demanar. 
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1r premi: Els Emmaskarats d'Olot

2n premi: Les Tremendes de la Casa Cultural d'Andalusia d'Olot

3r premi: Els Gínjols d'en Bas 4t premi: Els Karnavalots de Sant Miquel

Carrosses impressionants i disfresses amb ornaments 
que s’enfilen més enllà de l’alçada de qui les porta. Si 
en els seus inicis les penyes carnavalesques garrotxines 
s’emmirallaven en les colles de la Costa Brava i darrera-
ment ja participaven en els seus carnavals per arrabas-
sar-los els primers premis, el 2020 les propostes de la 
Garrotxa apuntaven a estils de carnavals internacionals 
com els de Gran Canaria o Río. Grans tocats de fantasia 
van imperar a la 31a edició de la Gran Rua d’Olot.

Els Emmaskarats d’Olot, grans especialistes en la catego-
ria de comparses, van tornar a recollir el primer premi 
després que l’any anterior arrasessin allà on van desfilar. 
En aquesta ocasió, els components de la colla olotina, 
que es confeccionen la disfressa a casa després de rebre 
les instruccions pertinents, van sorprendre amb una pro-
posta amb missatge, amb motius marins i descoberta de 
banderes caribenyes durant la coreografia, per conscien-
ciar els espectadors sobre la importància de no llençar 
plàstics al mar, alhora que portaven els ritmes caribenys 
al passeig de Barcelona d’Olot.

Les Tremendes de la Casa Cultural d’Andalusia van en-
dur-se el segon premi de la categoria de comparsa, un 
any després de celebrar el 25è aniversari de la colla, amb 
‘Faunlandia’, un país ple de feunes que sabien el que era 
ballar, amb una coreografia molt ben treballada.

En tercera posició van quedar el Gínjols d’en Bas que, 
amb unes originals disfresses, van encantar serps mentre 
ballaven al ritme de la música. Finalment, el quart premi 
va ser per a una colla molt jove del Carnaval d’Olot, els 
Karnavalots de Sant Miquel, que van encertar els movi-
ments coreogràfics de la proposta anomenada ‘Ja(K)e 
mate!!’. Jugada mestra que els va valer la quarta posició 
del concurs de comparses 2020.

Els Emmaskarats van 
regnar en la categoria 
de comparses del 2020
EL JURAT HO VA TENIR DIFÍCIL DAVANT LA GRAN 

QUALITAT DE LES DISFRESSES I LES COREOGRAFIES

VEREDICTE CONCURS DE COMPARSES 2020

Primer premi: 

‘Marea caribenya’, de Els Emmaskarats d’Olot

Segon premi: 

‘Faunlandia’, de les Tremendes de la Casa Cultural 

d’Andalusia d’Olot

Tercer premi: 

‘Serpentejant encanteris’, de Els Gínjols d’en Bas

Quart premi: 

‘Ja(K)e mate!!’, dels Karnavalots de Sant Miquel
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1r premi: La Carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca

2n premi: Amics del Carnaval Mar i Muntanya

3r premi: Penya Carnavàlia 4t premi: La SantJoanenca

La temàtica marina i la relacionada amb els països de 
l’Orient Llunyà, en temps igualment llunyans, van ser les 
tendències de les carrosses garrotxines a la Gran Rua 
del 2020. Als premis d’aquesta categoria, la Carnavales-
ca d’Olot i Castellfollit de la Roca va ser la gran triom-
fadora, amb una carrossa presidida per dracs orientals 
i altament ornamentada, a joc amb les disfresses dels 
components de la penya carnavalesca, vestits de samu-
rais i gheishas de l’antic japó, amb grans ornaments a 
les seves esquenes. La perfecció en la presentació va va-
ler-los el primer premi. 

El segon premi va ser per la carrossa relacionada amb el 
mar. ‘Somni: cavalcada marina’, es deia la proposta que 
es va endur la plata, dissenyada i construïda per una co-
lla que s’estrenava al Carnaval d’Olot. Amics del Carnaval 
Mar i Muntanya és el nom d’aquesta nova penya carna-
valesca formada per persones de la Garrotxa i del Baix 
Empordà. Un carruatge mitològic estirat per dos gegan-
tins cavallets de mar formava el muntatge de la carrossa 
reconeguda pel jurat amb el segon premi.
Per al tercer premi del 2020, el jurat va tornar a fixar-se 
en una carrossa d’inspiració asiàtica, ‘Sakura-vàlia’, de la 
penya Carnavàlia de la Garrotxa. L’element més espec-
tacular de la seva carrossa va ser un gegantí drac ser-
pentejant portat per desenes de membres de la colla al 
més pur estil festiu i oriental.

La carrossa de La Santjoanenca s’allunyava de les ten-
dències de l’edició i apostava per un tema diferent. El 
títol de la proposta llançava una pregunta a l’aire: ‘Ba-
llem?’. Una pista de ball sobre rodes acollia algunes figu-
res modelades. Dues d’elles escenificaven la instantània 
d’un pas aeri. L’originalitat també va tenir premi, el quart 
concretament.

Pels set mars fins a 
l’Extrem Orient

DUES TEMÀTIQUES VAN SER LES MÉS COTITZADES 

PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LES MAJESTUOSES 

CARROSSES DEL 2020

VEREDICTE CONCURS DE CARROSSES 2020

Primer premi: 

‘Flor de lotus’, de la Carnavalesca d’Olot i Castellfollit 

de la Roca 

Segon premi: 

‘Comni: cavalcalda marina’, dels Amics del Carnaval 

Mar i Muntanya

Tercer premi: 

‘Sakura-vàlia’, de la Penya Carnavàlia de la Garrotxa

Quart premi: 

‘Ballem?’, de la colla La Santjoanenca



SOCIS D’HONOR
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot
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La Gran Rua 
del Carnaval 2020
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L’any passat, el Grup Joves Besalú va donar-se un any 
per replantejar el seu ball de disfresses amenitzat per 
un discjòquei, la primera activitat d’aquest tipus que 
s’organitzava a la Garrotxa i a bona part de les comar-
ques properes. Les restriccions de seguretat per la 
COVID-19 tanquen la porta a aquesta festa matinera 
almenys per un any mes. El mateix ha passat amb el 
Carnaval Infantil de la vila comtal i el de la capital de la 
Garrotxa. Malgrat que les mesures sanitàries no per-
metran viure el Carnaval al carrer, alguns dels muni-
cipis garrotxins que anualment celebraven la festa no 
renuncien a recordar-la durant els dies que els veïns 
haurien sortit disfressats per fer gresca. Concursos 
i mostres de disfresses virtuals són la majoria d’ac-
tivitats que s’han previst des d’associacions i ajunta-
ments.

Els pobles 
mantenen l’ambient 
del carnestoltes

DIFERENTS MUNICIPIS DE LA GARROTXA ENGINYEN 

ACCIONS PER PORTAR ELS COLORS DE LA FESTA I 

EL SEU RECORD COINCIDINT AMB LES DATES DE LA 

CELEBRACIÓ

Sant Joan les Fonts organitza un concurs 
a través d’Instagram

El carnaval a la Garrotxa no es tancava sense la rua de 
Sant Joan les Fonts, la darrera a aparèixer al calenda-
ri. La situació sanitària ha deixat el carnestoltes sense 
desfilades al carrer, però al poble hi ha molta afició 
i no podien deixar passar aquestes dates sense una 
picada d’ullet a la festivitat. D’entrada, aquest any se 
celebrarà en la data que marca el calendari, abans de 
Setmana Santa, i no dues setmanes més tard, com era 
tradició a Sant Joan les Fonts. 

El Rei i la Reina infantils del 2020 seran al jurat
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Sant Joan les Fonts organitzarà un concurs de disfres-
ses a través d’Instagram. Per participar-hi, els veïns 
hauran de publicar les seves fotografies a la xarxa 
social mencionant l’Ajuntament (@santjoanlesfonts), 
l’Escola de Belles Arts (@escola_belles_arts) i el Pis9 
(@pis9areadejoventut).

El concurs premiarà dues categories: unitat familiar o 
grup bombolla i categoria individual. Es valorarà tant 
l’originalitat i la complicitat de la disfressa com l’esce-
nografia i la composició de la imatge.

Pel que fa al jurat, estarà format per persones vincu-
lades al món del carnaval: un membre de la Santjoa-
nenca, un dels S’tokats, la dinamitzadora de l’escola 
de Belles Arts i el Rei i la Reina del Carnaval Infantil 
2020. El termini per participar-hi finalitzarà el diu-
menge 14 de febrer a les 2 de la tarda. A les 7 es reu-
nirà el jurat, que donarà a conèixer el veredicte a les 
8 del vespre.

Per als premiats, s’han preparat lots diversos. Els pre-
mis per a les unitats familiars o grups bombolla seran 
unes corones de carnaval, un vermut per a tots els 
participants al Bar la Piscina de Sant Joan les Fonts i 
una classe gratuïta a l’Escola Municipal de Belles Arts. 
Per al guanyador de la categoria individual, s’ha pre-
parat una corona de Rei i Reina del Carbaval, un ver-
mut per a dues persones al bar restaurant 9 Falguera 
i també una classe gratuïta a l’Escola de Belles Arts.

Montagut i Oix homenatjarà els profes-
sionals de primera línia

A Montagut i Oix, anualment es convidava als veïns a 
sortir al carrer i participar en un concurs disfressats 
d’una temàtica concreta. Enguany, el concurs passa a 
celebrar-se des de casa i a través de les xarxes socials. 
A banda d’aquest detall, el funcionament serà molt si-
milar. La temàtica que es proposa des de l’Ajuntament 
enguany serà la de les professions. Des del consistori, 
a més, es demana que s’aprofiti per fer un homenatge 

Montagut 2020

L'any passat Montagut i Oix va celebrar el carnaval sota la temàtica de l'Arca de Noè
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a tots aquells professionals que han tingut un paper 
destacat durant la pandèmia, com metges, infermers, 
personal de neteja, sociosanitari, bombers, etc.

Per participar al concurs, cal publicar una imatge de la 
disfressa al compte @montagutioix de les xarxes so-
cials Facebook i Instagram, amb l’etiqueta #carnaval-
montagutioix2021. A l’hora de repartir premis, també 
s’ha pensat en la reactivació econòmica dels establi-
ments del poble. D’entrada, tots els participants re-
bran un val de 5 euros per gastar en un bar o restau-
rant de Montagut i Oix. Per a les dues disfresses més 
originals segons la valoració del jurat, s’ha preparat 
un lot de productes Km0 i un val de 20 euros per a un 
restaurant del municipi. Un segon premi inclou, a més 
del val de 20 euros per gastar en un restaurant, un 
abonament per a la piscina. Els premiats s’anunciaran 
el dissabte 13 de febrer al vespre.

Carnaval casolà també a les Planes 
d’Hostoles

A les Planes d’Hostoles també treballen perquè les fa-
mílies gaudeixin del carnaval des de casa. El grup de 
treball de mares i pares format per organitzar l’arri-
bada dels Reis de l’Orient estudia, juntament amb el 
centre cívic La Cooperativa, alguna mena d’acció que 
animi als veïns a celebrar el carnaval, disfressant-se 
a casa o engalanant els balcons. En tots els casos, es 

convida les famílies a mostrar les seves obres casola-
nes de manera virtual. Tota la informació es pot con-
sultar al web www.lesplanes.cat.
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El coronavirus ha obligat a estirar el seu regnat perquè, 
arribada la data d’un nou Carnaval, ningú no els prendrà 
el relleu. Carme Puigdemont i Miquel Canal ‘Migueli’, són 
encara els últims Reis del Carnaval d’Olot, els últims que 
van acomplir les setmanes maratonianes que acompa-
nyen aquests títols, participant a les diferents rues i des-
filades i visitant desenes d’escoles i residències de gent 
gran.

Però la Reina i el Rei, procedents de la penya Els Mar-
xosos de Santa Pau, estaven preparats per a això i molt 
més. Tots dos són esportistes, molt actius, i tenen les 
cames acostumades al ball. Carme Puigdemont va vincu-
lar-se al món del carnaval preparant coreografies per a 
diferents colles. Més endavant, els dies de preparar balls 
simultanis van acabar i va centrar-se a dissenyar la core-
ografia de Els Marxosos. En Migueli també va acabar a la 
colla de Santa Pau, a la secció de ‘playback’, després de 23 
anys sortint a la Gran Rua d’Olot individualment. Voltava 
enmig de les comparses i a la Carme Puigdemont li feia 
nosa, confessa entre somriures. Quan els van proposar 
formar parella, van estar encantats. Sabien que tots dos 
portaven el mateix ritme i que un seguiria a l’altre.

De la seva experiència com a monarques del Carnaval 
d’Olot, si han de triar, es queden amb l’emotivitat que 
comporta aquesta entranyable festa, més que no pas 
amb la rauxa i la disbauxa. Els motius de la disfressa de 
Els Marxosos l’any passat, i concretament la de la Carme, 
van estar dedicats a les persones estimades que ja no hi 
són. “Quan em van dir que seria Reina del Carnaval d’Olot 
vaig estar molt contenta”, recorda. “Després, el fet d’anar 
a portar l’alegria a tota la gent no es pot explicar amb 
paraules. Veies la gent com et mirava, t’aplaudia i s’emo-
cionava. Anaves als geriàtrics i s’emocionaven només de 
veure’ns. Experiències en tinc moltes, però veure la cara, 
els somriures de la gent, això és el que realment em va 
tocar. I veure la meva família”.

L’últim regnat

CARME PUIGDEMONT I ‘MIGUELI’ CANAL SÓN ENCARA 

ELS ÚLTIMS REIS DEL CARNAVAL PROCLAMATS 

DESPRÉS QUE EL CORONAVIRUS NO HA PERMÈS 

CORONAR A NINGÚ AQUEST 2021

‘Migueli’ Canal també es recorda molt dels somriures que 
li van dedicar petits i grans: “T’omplen molt. No pensava 
que les emocions estiguessin tan unides al carnaval i la 
veritat és que són d’agrair, sobretot la part d’anar a les 
escoles, que fas feliç amb una abraçada, amb un petó a 
qualsevol mainada, o vas a una residència i ballem una 
miqueta. Aquell ball, aquell somriure o aquella abraçada 
porten molta satisfacció”.

Petons, balls i abraçades. El virus dels últims mesos no 
només s’ha quedat amb la corona, sinó també amb totes 
aquestes mostres d’afecte i experiències que ara difícil-
ment es poden tenir. “La pandèmia ens fa valorar molt el 
que fèiem habitualment”, reflexiona en Migueli. “Aquells 
moments d’estar amb la família, amb els amics, de poder 
gaudir el carnaval, ara no ho tenim. La veritat és que no 
havia d’arribar una pandèmia per valorar el que tenim i el 
que podem arribar a gaudir. Hem de fer-nos forts. Espe-
rem que aquest any de mica en mica tot torni a la norma-
litat i que l’any que ve puguem gaudir una altra vegada 
dels carnavals”.

La normalitat portarà nous reis i reines de carnestoltes i 
tornaran els balls, els petons i les abraçades. La primera 
etapa del Carnaval d’Olot va concloure amb l’exemple de 
la Carme Puigdemont i en Miquel Canal. Ells es van mar-
car l’objectiu de ser recordats com uns reis que ho van 
donar tot per la festa, i així constarà en els annals.
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Per carnaval ens 
convertim en indígenes
PER A INFANTS DE 2 A 7 ANYS

2. Comencem per la faldilla. Agafem tot de pàgines de dia-
ris i les enganxem, amb cel·lo, de manera que ens pugui co-
brir tota la cintura, fins pràcticament al genoll.

5. Un cop decorada, és moment de provar-nos-la, posar-
nos-la a mida i acabar-la de subjectar amb cel·lo o qualsevol 
material (ferros especialment) que no ens pugui fer mal.

3. Retallem en forma de triangles la part de baixa de la fal-
dilla i retallem la part de dalt que ens sobri de la cintura, de 
manera que ens quedi a mida.

6. Finalment, és moment 
de pintar-se la cara i ma-
quillar-se i agafar la resta 
d’objectes fonamentals per 
ser tot un indígena i ja ho 
tenim!

4. Arriba la part més divertida: és moment d’adornar la fal-
dilla amb fulles, pintar-la amb retoladors... tot el que se us 
acudeixi!

7. Ah!! Ens falta un atribut 
molt important: la saviesa 
dels indígenes. Aquesta, 
però, l’haureu de cercar on 
pugueu o fer anar la imagi-
nació! Enguany no podreu 
lluir les vostres disfresses 
pels carrers però, si ho vo-
leu, ens podeu fer arribar 
fotografies a l’Instagram, a 
@olotelevisio.

1. Què necessitarem?
1 ploma
diaris vells
fulles seques
una llança (o un pal)
unes xancletes
tisores

cel·lo
retoladors
1 cinturó (a poder ser, de roba)
1 cordill
ceres per pintar-nos la cara
tota imaginació és poca!
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Agenda del Carnaval
a la Garrotxa

Programació especial de 
Carnaval a Olot Televisió

Montagut i Oix

Vespre 
Publicació dels premiats al Concurs de disfresses 
des de casa del Carnaval de Montagut i Oix. A tra-
vés dels canals de difusió de l’Ajuntament.

17h
Estrena del reportatge ‘20/21, entre la rauxa i el 
silenci’, sobre el Carnaval d’Olot

20.30
Gran Rua del Carnaval d’Olot 2020

22h
Espectacle Reial 2020

21h
Reemissió reportatge ‘20/21, entre la rauxa 
i el silenci’

Sant Joan les Fonts

20h
Publicació dels guanyadors del concurs de 
disfresses

Olot

Fins al 21 de febrer 
Exposició de disfresses històriques de les colles 
del Carnaval d’Olot. 
Primer pis de l’Hospici.

Les Planes d’Hostoles

Fins al 21 de febrer 
Carnaval virtual de les Planes d’Hostoles.

DISSABTE 13 DE FEBRER DISSABTE 20 DE FEBRER

DIUMENGE 21 DE FEBRER

DIUMENGE 14 DE FEBRER
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MENÚ DIARI - POLLASTRES A L’AST
MENJARS CASOLANS
CARNS A LA BRASA

C/ Colòmbia, 5 - 17800 OLOT

972 26 83 55

info@gratx.cat
972290240

Av. Pirineus 14
La Canya, 17857
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HISTÒRIA DELS AGERMANAMENTS CARNAVALESCS

En els seus 32 anys de vida no hi ha dubte que el Carnaval 
d’Olot organitzat pel Centre d’Iniciatives Turístiques s’ha 
fet un lloc entre els històrics carnavals de les comarques 
properes. L’entrega de les colles carnavalesques locals i 
la qualitat de les seves propostes hi han contribuït. De la 
seva banda, el CIT ha sabut preparar el terreny i guanyar 
galons aconseguint agermanaments amb els degans de la 
regió. Amb aquestes accions, el jove carnaval de l’interior 
guanyava ressò i relacions amb els esdeveniments organit-
zats a les redalies i les seves colles carnavalesques. La unió 
fa la força. Està clar que el Carnaval d’Olot s’ha envoltat de 
col·laboradors forçuts i n’ha après tot el que podia.

El primer agermanament va ser sonat. El 1990, any del 
naixement del Carnaval d’Olot, va arribar acompanyat de 
l’acord de relacions amb el prestigiós Carnaval de Cas-
tell-Platja d’Aro, una bona carta de presentació per co-
mençar a caminar. Els organitzadors d’Olot van convenir 
la celebració una setmana després del de la Costa Brava 
perquè les colles de les dues poblacions poguessin partici-
par dels dos esdeveniments.

L’aliança amb Platja d’Aro només tenia avantatges i l’orga-
nització del Carnaval d’Olot es va marcar com a objectiu 
sumar nous agermanaments anualment. Així, el 1991 va 
arribar la unió amb el Carnaval de Santa Cristina d’Aro i el 
1992 amb el de Sant Feliu de Guíxols. L’any olímpic també 
van començar els agermanaments entre penyes carnava-
lesques. D’aquesta manera El Titots i Els Gats de Sant Mi-
quel d’Olot van estrènyer llaços amb els Merlots de Santa 
Cristina i Els Pipas de Platja d’Aro.

El 1993, Palamós es va afegir a l’agermanament col·lectiu 
de carnavals gironins. Amb ell, la penya Els Pirats del mu-
nicipi costaner s’afegia també a l’agermanament de colles. 
Al 94 s’hi afegien el Carnaval de Roses i La Colla la Siseta i 

El petit de molts germans

EN LA SEVA RELATIVAMENT CURTA HISTÒRIA, EL 

CARNAVAL D’OLOT S’HA AGERMANAT AMB FINS A 10 

CARNESTOLTES DEL PRINCIPAT I LA CATALUNYA NORD

Agermanament 1990

Agermanament 1990

Agermanament 1990

Agermanament 1990

bar
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TÍTOL APARTAT

al 95 el Carnaval d’Olot s’agermanava amb una altra po-
blació carnavalesca de muntanya, Torelló, la primera de la 
demarcació de Barcelona. El 1996 va ser el torn de l’Escala 
i La Farandola a l’agermanament de penyes.

El 1997 va morir Joan Basté, autor dels textos amb què 
s’oficiaven els agermanaments amb les poblacions i pe-
nyes carnavalesques. El CIT va decidir tancar aquella mena 
d’acords. Palafrugell, la colla La Tustarrada i la de Els Ca-
ganers Alegres de Santa Cristina d’Aro van tancar el cicle.

Els agermanaments no es van reprendre fins al 2006, amb 
Vilanova i la Geltrú. Aquell any el cantant i gastrònom vila-
noví Pere Tàpies va visita Olot com a Ambaixador del xató. 
Dos anys després, el Carnaval d’Olot va sumar l’últim ager-
manament amb una població carnavalesca fins a la data. 
Va ser amb Ceret, a la Catalunya Nord, ciutat amb la qual 
comparteix, a banda de l’afició pel carnaval, una llarga tra-
dició artística.

Agermanament 1992

Agermanament 1992

Agermanament 1992
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IMPLANTEM
SOLUCIONS A LA TEVA BOCA

IMPLANTS AVALATS PER PRIMERES MARQUES

www.clinicadentalolot.cat @clinicadentalolot

Antoni Llopis, 18 · 17800  Olot (al costat del Mercat d’Olot)             972 28 08 96             info@clinicadentalolot.cat

QUATRE ANYS AL VOSTRE SERVEI. GRÀCIES PER LA CONFIANÇA

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE 9.30 A 20 H (NO TANQUEM ALS MIGDIES)

COL·LABOREM AMB
i

DE DESCOMPTE 
EN IMPLANTS 
ELS MESOS DE 
GENER I FEBRER

25%

PROMOCIÓ


