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CARNAVAL

DE

TARRAGONA
Festa en lloança del
Carnestoltes XXVIII i la
Concubina XV, reis de la
República de Xauxa.
Un dels Carnavals més
emblemàtics dels Països
Catalans.

de la capçalera de la Rua
del dissabte i de carxofes
amb espelmes, de
cremallers que encenen
la Bóta i dels grups de foc
per a la cloenda dimarts
al vespre. I al costat la
participació omnipresent
en les rues de l’Artesania
i de Lluïment d’aquest
enorme teixit ciutadà que
configuren les comparses
carnestoltenques, que,
amb un treball artesà
ingent, protagonitzen
alguns dels actes més
multitudinaris i plurals
del calendari festiu
de Tarragona. Al seu
costat, les nenes i els
nens d’escoles i llars
que, juntament amb
les professores i els
professors, preparant la
festa als seus centres,
rebent els sèquits i
participant en la Rueta,
representen el futur de la
celebració.

El Carnaval de Tarragona
conserva molts dels
elements de quan la
celebració va néixer
segles enrere, que han
configurat una generosa
seqüència ritual.
Gastronomia de coques
de llardons, botifarres
d’ou i escudella de xarró;
la Bóta monumental
que anuncia l’entrada
en les entranyes de la
festa i també, amb la
seva crema, el final;
el Carnestoltes i la
Concubina, amb els
ninots respectius, record
de festes hivernals
d’inversió dedicades
a monarques efímers;
literatura satírica en el
sermó, l’esquela i els
testaments; personatges
ancestrals com el Doctor
Mistela, la Mascarada del
Dol i les ploraneres; el foc

Bon Carnaval per a totes
i tots!
El Carnestoltes XXVIII i la
Concubina XV

3

PROGRAMA

Dissabte 14 de febrer.
El Xarró
Cinquena diada
gastronòmica del Xarró
tarragoní

una disfressa especial.
Totes les disfresses
s’exposaran a la mateixa
Casa de la Festa. Una
activitat de participació
que funcionarà
diàriament matí i tarda
fins al dimarts 24 de
febrer. Sorteig de lots
d’obsequi amb material
festiu promocional
per a les nenes i
nens participants.
Coorganitzen:
Imaginautes i
l’Ajuntament.

9.30 h, voltants del
Mercat Central. Carnaval
gastronòmic. 5a
Xarronada. Encesa dels
fogons que serviran per
preparar l’escudella de
la celebració.
10 h, Casa de la Festa,
Via Augusta, 4. Disfressa
el Negrito i la Negrita.
No patiu, no; no
alterarem la imatge
tradicional dels nostres
gegantons. Les nenes
i els nens disposaran
de reproduccions en
paper dels caps i les
mans dels Negritos,
i podran dibuixar-los

11.30 h, voltants del
Mercat central. Carnaval
gastronòmic. Inici
de la 5a Xarronada,
l’escudella del
Carnaval de Tarragona.
Oficiarà de mestra de
cerimònies Mariona
Cuadrada, mestra de
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cuina des de fa vinti-cinc anys, filòloga
i autora de diferents
llibres i receptaris, que
donarà la benvinguda i
farà el primer tast.

Restrospectiva del
Carnaval 2008. Selecció
de les 40 millors obres
fetes pels socis de l’AFT,
Audiovisual amb totes
les fotos presentades,
i vídeo amb les millors
i imatges del Carnaval
2008 a Tarragona.
Horari d’obertura: de
dilluns a divendres de
18 a 21 hores.
Organitza: Agrupació
Fotogràfica.

Cada degustació inclou
el plat de l’escudella de
xarró, una broqueta de
botifarra d’ou, vi D.O.
Tarragona i l’ús de plats
tèrmics i coberts. No
s’admetran túpers ni
carmanyoles. Preu: 2 €,
o val inserit en l’edició
del diari Més Tarragona
els dies previs.

Dimarts 17 de febrer. La
Bóta del Carnaval

Hi haurà servei de taules
per a la degustació. La
Xarronada continua,
aproximadament, fins
a l’hora de dinar, fins a
acabar existències.
12 h, Abacus
Cooperativa, Gasòmetre,
21. Carnaval familiar. Fes
la teva disfressa. Taller
recomanat per a majors
de tres anys. Organitza:
Abacus Cooperativa.

10 h, plaça de la Font.
Bastiment de la Bóta,
que serà cremada la
darrera nit, a càrrec de
l’Associació per a la
Conservació de Figures
Festives.

Dilluns 16 de febrer. Els
Entreteniments.

12 h, plaça de la Font.
Presentació del Ninot
i de la Ninota, per
l’Associació per a la
Conservació de Figures
Festives i els Sèquits del
rei Carnestoltes i la reina
Concubina, a càrrec,

20 h, seu social de
l’Agrupació Fotogràfica
de Tarragona, Governador
González, 7, entresòl
1ª. Inauguració
de l’exposició
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19.30 h,
aproximadament, plaça
de la Font. Rebuda
al Carnestoltes i la
Concubina. Investidura
del Boter d’Honor
2009. Lliurament
al Carnestoltes i la
Concubina de la vara
de comandament
de la ciutat per part
del consistori. Sermó
del Carnestoltes i la
Concubina.

respectivament, de
les comparses Sinhus
Sport, que per primer
cop assumeix aquest
rol, i Aquí Hi Ha Marro.
Dimecres 18 de febrer.
L’Entrada a la ciutat
del Carnestoltes i la
Concubina
18.30 h, Rambla Nova,
davant el Metropol.
Mascarada de l’Entrada
del Carnestoltes i la
Concubina, a càrrec
del Taller de Dansa
Màrmara.

Dijous 19 de febrer.
Dijous Gras

19 h, des del Palau
del Carnestoltes i la
Concubina, instal·lat
al Teatre Metropol.
Entrada a la ciutat
del Carnestoltes
XXVIII, la Concubina
XV —amb les seves
carrosses presidides
pels Ninots—,
els Sèquits i els
concubinats respectius,
acompanyades dels
penons i estendards de
les comparses que hi
vulguin participar.
Itinerari: Rambla Nova,
Sant Agustí i plaça de
la Font.

Durant tota la jornada,
als forns i pastisseries,
venda de les coques de
llardons.
9 h, Rambla Nova,
davant de les Teresianes.
Carnaval gastronòmic.
Esmorzars de coca
de llardons. Organitza:
Colla La Bóta.
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9 h, des del Palau,
Teatre Metropol, i fins
a la tarda. El Tombet
del Carnestoltes, la
Concubina, concubinat,
Sèquits reials i música
per les diferents escoles
i llars infantils.

21.30, recinte firal.
Segona desfilada de la
Disfressa d’Or. Obertura
de portes: 21 h.
Divendres 20 de febrer.
Carnaval dels Petits,
Tombet i Tomb del Rei i
la Reina

11 h, Rambla Nova.
Carnaval gastronòmic.
Tast popular de la
botifarra d’ou: quilos
i quilos de carn,
centenars d’ous, metres
i metres de budells, i
pebre carnestoltenc!
Organitza: Gremi de
Cansaladers i Xarcuters
de les comarques
tarragonines i
Cansaladeria Bardolet.

8 h, Mercat Central.
Durant tot el matí,
concurs de disfresses
per als venedors,
modalitats individual i
col·lectiva. Organitza:
Associació de Venedors
del Mercat Central.
9 h, des del Palau, Teatre
Metropol. Segona
jornada del Tombet
del Carnestoltes, la
Concubina, concubinat,
Sèquits reials i bandes,
per més escoles i llars
infantils.

19.30 h, recinte firal,
al costat de Renfe.
La Disfressa d’Or,
passarel·la amb les
disfresses individuals
més espectaculars.
Obertura de portes:
18.30 h. Preu: 1 €.

12 h, Mercat Central
i voltants. Visita del
Carnestoltes, la
Concubina i tot el
concubinat.

Venda d’entrades amb
dret a seient numerat a
partir del dimecres 11
de febrer, des de les 11
h, al Teatre Metropol,
en l’horari de taquilles.
Màxim de 10 entrades
per persona.

15.30 h, Rambla Nova.
El Carnaval dels
Petits. La Rueta de
les escoles i llars
d’infants, els Sèquits
del Rei i la Reina,
l’Aula d’Instruments
Tradicionals de l’Escola
de Música i les petites
bandes musicals.
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També hi poden
participar els més
menuts a títol individual
en la fila oberta.
Itinerari: Rambla Nova
(des de la Font del
Centenari), Sant Agustí i
plaça Verdaguer.
Seguidament,
represa del Tomb
del Carnestoltes,
la Concubina, el
concubinat, els seus
Sèquits i la seva petita
banda musical. Tomb
a la Rambla Nova i
itinerari per les seus
socials de les entitats
carnestoltenques al
centre de la ciutat i
barris.
17 h, durant tota la
tarda, plaça del Mercat.
Carnaval gastronòmic.
Tast popular de
la botifarra d’ou.
Coorganitzen: Gremi de
Cansaladers i Xarcuters
de les comarques de
Tarragona i Cansaladeria
Bardolet.
17.30 h, Casa de la
Festa, Via Augusta,
4. Visita guiada per
conèixer especialment
les interioritats dels
elements del Seguici
que històricament
surten en el Carnaval,
molt especialment les
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bèsties de foc. Les
visites guiades a aquest
equipament es porten a
terme durant tot l’any els
divendres a la tarda i els
diumenges al matí, de
manera gratuïta.
22.30 h, recinte firal,
al costat de Renfe.
La Cadena Ser, la
Comissió de Carnaval
i l’Ajuntament de
Tarragona presenten
el concert amb Los
Delinqüentes, Tumbuctú
i Dijeila.
- 22 h, obertura de
portes
- 22.30 h, Tumbuctú
- 23.45 h, Los
Delinqüentes
- 2 h, Dijeila
Preu: 16 €, anticipada;
20 €, a taquilla
Venda de localitats a:
www.ticktackticket.com,
telèfon 902 150 025,
www.musicfromtamarit.
com i les botigues Arsis
(TGN), Quik (Reus) i
Gong (Valls).
Dissabte 21 de febrer.
Rua de l’Artesania
8 h, Mercat Central.
Durant tot el matí, segona
jornada del concurs
de disfresses per als
venedors. Organitza:
Associació de Venedors
del Mercat Central.
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10 h, Sant Salvador i
Sant Ramon, des dels
Prefabricats. Rua del
barri. Organitza: AV de
Sant Salvador i Sant
Ramon. Col·laboren:
Col·lectiu de Dones
de Sant Salvador,
Aerodance, Grup
People, Disc 45 i La
Baldufa.

12 h, Abacus Cooperativa,
Gasòmetre, 21. Carnaval
familiar. Taller de
màscares, recomanat
per a nenes i nens de
5 a 8 anys. Organitza:
Abacus Cooperativa.

11 h, des de la plaça
del Rei per la baixada
de la Pescateria. 4a
Baixada del Pajaritu.
Cursa d’andròmines.
Inscripcions al Centre
Cultural El Pallol (Antiga
Audiència), o bé el
mateix dia a la plaça del
Rei abans de les 10 h.
Organitza: Colla Pajaritu.
11 h, des del carrer
Violant d’Hongria i fins
al Centre Cívic de Sant
Pere i Sant Pau. Desfilada
de la comparsa de
Carnaval de La Unió.
Organitza: AV La Unió.
11.30 h, Centre Cívic de
Sant Pere i Sant Pau.
Xocolatada i concurs de
disfresses. Organitza:
AV La Unió.

16.30 h, avinguda Ramón
y Cajal, davant de Parc
Central i la Necròpolis.
Inici de l’arribada de les
carrosses participants
en la Rua, que
quedaran exposades a
les 17.30 h.
18 h, des de l’avinguda
Ramón y Cajal cap a
la Rambla Vella. La
Rua de l’Artesania,
amb les comparses,
comparsers, carrosses,
senyeres, penons, la
capçalera de foc —Ball
de Diables, Drac, Bou i
Víbria— i els Sèquits del
Rei i la Reina. Itinerari
amb indicació horària
aproximada de l’arribada
de la capçalera:
avinguda Ramón y
Cajal, Rambla Nova
(18.45 h) fins a l’alçada
de Sant Agustí (19.30
h), plaça Verdaguer i
Rambla Vella fins a Sant
Francesc (20 h).

11.30 h, Torreforta.
Desfilada de
comparses.

24 h, recinte firal,
al costat de Renfe.
La Cadena Cien, la
Comissió del Carnaval
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i l’Ajuntament de
Tarragona presenten
la revetlla de Carnaval,
amb les orquestres
Girasol i Smoking Dogs.
Serveis de guardaroba i entrada amb
consumició inclosa.
A més, concurs de
disfresses individuals,
per parelles i per grups
entre els assistents, que
seran visionats entre
les 24.30 h i les 2 h. El
veredicte s’emetrà la
mateixa nit, i guardonat
amb diferents premis.
Accés gratuït fins a les
0.30 h, fet que només
permetrà sortir i entrar
novament al recinte de
manera gratuïta a partir
de les 2 h. Preu a partir
de les 0.30 h: 5 €, amb
consumició inclosa.
Diumenge 22 de febrer.
Rua de Lluïment
11.30 h, sala d’actes de
l’Antiga Audiència, plaça
del Pallol. 39è Concurs
de Disfresses Infantils,
enguany per primer
cop en aquest espai.
Inscripcions en el mateix
espai a partir de les
10 h. Organitza: Club
Maginet.
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12 h, Casa de la Festa,
Via Augusta, 4. Visita
guiada.
12.30 h, parc fluvial del
riu Francolí. Carnaval
esportiu: 7è Concurs
Olímpic de Llançament
de Telèfons Mòbils.
19 h, des de la Rambla
Nova (Font del Centenari)
fins a Sant Agustí i la
Rambla Vella. La Rua
de Lluïment. La rua
de les comparses
més espectaculars,
així com els Sèquits
del Carnestoltes i
de la Concubina.
Els membres de les
comparses entraran a la
plaça de la Font per la
Bocacalle.
20.30 h,
aproximadament.
Cloenda de la Rua de
Lluïment: col·locació
dels penons i
estendards al balcó
de l’Ajuntament i
espectacular Vol del
Doctor Mistela amb la
seva xeringota, des de
la façana municipal fins
a la Bóta monumental.
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Dilluns 23 de febrer.
Drag Queens
21 h, Teatre Metropol.
4t Concurs de Drag
Queens. Inscripcions:
www.missdragqueen.
com. Organitza:
Amics de la Part
Alta. Patrocinen:
Bon Rotllo, cervesa
Rosita, Tarragona
Ràdio. Preu: 5 €.
Dimarts 24 de febrer. Dol,
Enterrament i Crema. El
Dimarts de Dol més típic
de Catalunya
10 h, des del Palau,
Teatre Metropol, i en
direcció a la plaça del
Mercat. Les esqueles:
Mascarada del Dol —
per la Colla La Bóta— i
Ministrers del Camp i
del Llamp. Patrocina:
Casa Boada.
17 h, vestíbul del
Palau, Teatre Metropol.
Obertura de la casa
mortuòria i vetlla del
fèretre del Carnestoltes.
Organitza: Colla La
Bóta.
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20.45 h, Rambla Nova
davant del Palau, Teatre
Metropol. Concentració
de les comparses del
dol, ploraneres, Ball
de Diables, Drac, Bou,
Víbria, Colla Diables
Voramar del Serrallo,
timbalers diversos,
Mascarada del Dol, els
Cremallers de teia, els
Sèquits del Carnestoltes
i de la Concubina —
aquest segon, repartint
el seu testament— i la
banda Unió Musical.
21 h, Rambla Nova
davant del Palau, Teatre
Metropol. Sortida dels
Sèquits i Cremallers, i
lliurament del testament
del Carnestoltes al
notari Llucifer del Ball de
Diables de Tarragona.
21.15 h, plaça de la
Font. Testament del
Carnestoltes per part de
Llucifer, notari reial.
21.30 h, des de la plaça
de la Font. L’Enterrament
del Carnestoltes amb
les comparses del
dol, ploraneres amb
carxofes i espelmes,
Ball de Diables, Drac,
Bou, Víbria i Colla
Diables Voramar del
Serrallo, Mascarada
del Dol, Cremallers,
Sèquits del Carnestoltes

i la Concubina, i
banda Unió Musical.
Itinerari: Cós del Bou,
Pescateria, la Nau,
Misericòrdia i plaça de
la Font.
22.30 h, plaça de la
Font. Crema del Ninot
i la Ninota dins la Bóta
encesa pels Cremallers,
enmig del foc dels
diables.
23 h, plaça de la Font.
Veredicte del concurs
de comparses i
lliurament dels premis,
penons i cremallers:
primer premi, segon
premi i tretze tercers
premis ex aequo, a més
dels de participació,
constància i anècdota.
23.50 h,
aproximadament.
Campanar de la Catedral.
Toc de Quera o
entrada a la Quaresma:
Campaners de la
Catedral.
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Cuines
L’ESCUDELLA DEL
CARNAVAL DE
TARRAGONA:
EL XARRÓ TARRAGONÍ
Recepta a càrrec de Joan
Perucho, per a quatre
persones.
Ingredients:
1 os de porc salat,
rentat al raig de l’aigua
calenta
100 grams de fesols
50 grams de pèsols
pelats
50 grams de faves
tendres pelades
1 col petita trossejada
1 patata mitjana a
trossos petits
800 grams de fideus
rossos
1 cullerada de llard
1/2 cullerada de farina

Preparació:
Es posa al foc en una
olla una mica més
d’1,5 litres d’aigua i l’os
salat, i es deixa que
bulli durant una hora
lentament. Després s’hi
afegeixen els fesols, les
patates, els pèsols, les
faves i la col. Es torna
a tapar l’olla i es deixa
que continuï l’ebullició
suau durant una altra
hora, aproximadament.
Finalment, s’hi tiren els
fideus i una boleta de
llard, treballada amb
una mica de farina. Es
rectifica de sal.
Per servir-lo, es treu l’os
de porc i s’aboca a la
sopera.
Recepta extreta del llibre
Gastronomia i cuina, de
Joan Perucho (Edicions
El Mèdol, 1999).
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CONEIX LA CASA DE LA
FESTA
Via Augusta, 4

LA BOTIFARRA D’OU
Recepta segons Vicenç
Bardolet, mestre
cansalader.

www.casafestatarragona.cat

Ingredients:
2/3 parts de papada de
porc
1/3 part de cansalada
viada de porc
de 6 a 8 ous per Kg
Sal
Pebre
Elaboració
En primer lloc trinxeu la
carn de porc i hi afegiu
18 g/kg de sal i 3 g/
kg de pebre. A banda
heu de batre 8 ous/
kg de carn amb 20 g/
kg de sal. Barregeu els
ous batuts amb la carn
i embotiu la massa als
budells prims del porc
de manera que quedi
molt tou, ja que, en
bullir, l’ou augmenta de
volum i podria trencar
els budells. Ho poseu
en aigua bullent a 100
graus i reguleu el foc per
mantenir-lo a 80 graus
durant una hora i quart.
Quan la botifarra sigui
bullida la submergiu
en aigua freda durant
dos minuts i la poseu a
la nevera per poder-la
consumir fresca.

Horari d’hivern:
De dimarts a dijous, de
9 a 13 h i de 15 a 17 h
Divendres, de 9 a 13 h i
de 15 a 19 h
Dissabte, de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h
Diumenge, de 10 a 14 h
Les visites guiades per al
públic general en general
funcionen de manera
permanent al llarg de tot
l’any en el següent horari:
Cada divendres,
a les 19 h
Cada diumenge,
a les 12 h
Visites per als centres
d’ensenyament
També es podran
realitzar, prèvia reserva,
en horari escolar, de
dimarts a divendres. Els
infants i els joves són
un públic especialment
fascinat pels elements
del Seguici Popular. A
la Casa de la Festa els
podreu veure tots junts
de ben a prop i conèixer
la seva història amb les
visites i tallers didàctics
relacionats.
Reserva d’activitats:
per telèfon: 977 220 086
per correu electrònic:
casafestatarragona@tinet.cat
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