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XXXV
CARNESTOLTES
Alegria, confusions, rauxa, festa i inversions. 
Ja és carnaval! Els petits de la casa es 
disfressen dels seus personatges preferits... 
els més grans surten al carrer per dir que 
Mataró es revoluciona. La ciutat es torna 
monàrquica per tan sols cinc dies, i dóna 
la benvinguda a en Pellofa. Un rei que 
enguany fa 35 anys que és amb nosaltres 
i que vol fer créixer la nostra festa com es 
mereix. Visca en Pellofa XXXV!
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Amb la col·laboració de:

Podeu inscriure-us com a comparsa i formar part de la Rua del dissabte 9
de febrer venint a les oficines de la Direcció de Cultura (C/ de Sant Josep, 9) 
o a través del web www.mataro.cat. Teniu temps fins al proper dilluns 4 de 
febrer. Podreu optar a un dels premis que s’atorgaran al finalitzar la Rua al 
Parc Central: a la millor comparsa i a la comparsa més satírica.
El reconeixement anirà acompanyat d’un taló de 500 €.

Ho organitza:
Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.
Comissió de Carnestoltes, formada per: Amics d’en Pelllofa, Botargues, 
Hermandá de la Juliana Llardera i la Semproniana Llardosa, Confraria de 
l’Enterrament, Confraria de les Set Setmanes, Associació cultural i d’esbarjo 
Mestres del Gai Saber. 

Les activitats relacionades amb comerç i mercats estan organitzades 
respectivament per: 

Associació de venedors del mercat de la plaça de Cuba.
Unió de Botiguers de Mataró amb la col·laboració de l’Associació de 
venedors de la plaça Gran i rodalies.
Amb el suport de la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Mataró.

Amb el suport de:
Agrupació Musical del Maresme, Alumnes de Tradicional de l'Escola 
Municipal de Música de Mataró, Aula de Teatre, Equips de Suport, la Colla 
de la Momerota i la Momeroteta, Sala Cabanyes i Voluntaris per al Futur. 
I particularment a en Pere Vàzquez i a la Jèssica Pérez per la direcció 
artística d’en Pellofa i la seva comitiva.

Dissen y gràfic: GRAM Solucions Creatives

En cas de pluja s’informarà oportunament de la suspensió o trasllat a espais 
coberts dels actes programats a través dels diversos canals de comunicació 
de l’Ajuntament de Mataró.



Des de les 9 del matí
fins a la 1 del migdia
/ Al Mercat de la plaça de Cuba

El mercat es disfressa
Per començar ben menjat, la truita 
podreu tastar al mercat... i sense 
gastar els calerons!

A les 7 de la tarda
/ Des de la plaça de Santa Maria
fins a la plaça de la Peixateria

Repartiment de truites
El principi del joc d’ous serà al 
vespre del dijous. El ja tradicional 
carro de l’Hermandá de la Juliana 
Llardera i la Semproniana Llardosa 
acompanyat pels Alumnes de 
Tradicional de l'Escola Municipal 
de Música de Mataró sortirà de la 
plaça de Santa Maria i es passejarà 
pel casc antic, oferint un tastet de 
truites i botifarra per començar la 
festa amb una gran farra.

7 de febrer
DIJOUS
LLARDER
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A 2/4 de 9 del vespre
/ Des de l’edifici de la Presó

Habemus Pellofa
En Pellofa és nat i el seu seguici 
l’anirà a trobar de bon grat! Els 
Botargues amb els seus tabalers 
sortiran de la Presó i cremaran els 
primers cartutxos Riera avall. Al 
passar per davant de l’Ajuntament, 
la Momeroteta i la Momerota, 
acompanyades dels seus músics, 
s’incorporaran al seguici per 
dirigir-se cap a la plaça de Santa 
Anna i anunciar la imminent 
arribada del rei de la festa. 

Tot seguit 
/ Des de la plaça de Santa Anna

Aparició d’en Pellofa XXXV
La plaça fotrà un pet i en Pellofa 
XXXV tirarà pel dret. Acompanyat 
per la seva comitiva, els Botargues, 
les Momerotes i els seus músics i el 
grup de percussió Bombulòdrum, 
el nostre monarca absolut saludarà 
els seus súbdits abans d’okupar 
l’Ajuntament.

Tot seguit 
/ Des del balcó de l’Ajuntament

El discurs del rei
Ja sigui en carrossa o bé en elefant, 
el monarca arribarà a l’Ajuntament 
on farà la lectura del seu pregó, 
com sempre ben elegant. Pellofa 
XXXV es dirigirà al seu poble per 
anunciar l’inici del seu regnat, i 
repartir estopa als pocavergonyes 
que ens governen i ens escanyen 
la resta de l’any. A més, enguany 
el rei premiarà la persona més ben 
disfressada!

8 de febrer
DIVENDRES: SANT PELLOFA
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Des de les 9 del matí fins
a la 1 del migdia
/ Al Mercat de la plaça de Cuba
El mercat es disfressa
Per qui no en va tenir prou, 
repartirem truites de nou! 

A 2/4 de 12 del migdia
/ Des del carrer de Bonaire,
a l’alçada del Casal l’Aliança
Cercavila cap al
Ball de Gitanes
Totes les colles que participaran al 
Ball de Gitanes d’enguany baixaran 
a bon ritme per la Riera. Les voleu 
acompanyar?

A les 12 del migdia
/ A la plaça de Santa Anna

Ball de Gitanes
Quan la ressaca ja hagi marxat, 
Ball de Gitanes amb l’Esbart! 
L’Associació cultural i d’esbarjo 
Mestres del Gai Saber ha 
recuperat aquest ball tradicional 
del carnestoltes que ballaven els 
mataronins quan encara no hi 
havia el Gangnam Style. Enguany 
serà la cobla de la Principal de la 
Bisbal l’encarregada de posar les 
notes musicals a l’acte. No us ho 
perdeu!

Gangnam Style

A la 1 del migdia
/ A la plaça de l’Ajuntament

Va arran i refollada
Després del Ball de Gitanes, 
les nostres Santes ens 
animaran a pujar des de la 
plaça de Santa Anna cap a 
la plaça de l’Ajuntament, on 
convidaran tots els mataronins 
i mataronines a un concert 
vermut. Les encarregades 
d’amenitzar la trobada seran 
Les Filomenes, unes noies molt 
trempades amb un repertori 
musical ben divertit.

A les 6 de la tarda / Des de la plaça 
d’Alexander Fleming (cruïlla entre el 
Camí Ral i la Ronda d’Alfons XII)

Gran Rua de Carnestoltes
Acte central de la festa. Petits i 
grans acompanyaran en Pellofa 
XXXV pels carrers de Mataró. 
Sa Majestat convida tots els 
mataronins a participar de la Rua 
ben disfressats! Els millors seran 
premiats! Podeu consultar les bases 
de participació a www.mataro.cat 

Tot seguit / Al Parc Central
(plaça d’Honorat Vilamanyà)

Lliurament de premis
En Pellofa XXXV atorgarà els 
premis a la millor comparsa i a la 
comparsa més satírica.

DISSABTE DE
CARNESTOLTES

9 de febrer
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A les 10 de la nit
/ A la plaça de l’Ajuntament

Gran Ball de Carnestoltes
És festa grossa, i 35 anys de Pellofa 
no són qualsevol cosa. Mataró 
té una gran festa que no para 
de créixer. Recuperem el ball de 
Carnestoltes! A partir de les 10, el 
grup mataroní A la Quieta Band 
serà l’encarregat d’escalfar motors. 
Cap a les 11 de la nit prendran el 
relleu els Pastorets Rock, que seran 
els encarregats de posar música 
�ns a la matinada!  

Tot seguit
/ A la plaça de l’Ajuntament

PD Caganer
Per als qui encara aguantin la 
disfressa i per anar a dormir no 
tinguin pressa, el PD Caganer ens 
prepararà una sessió per acabar la 
nit d’allò millor!

9 de febrer
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NIT DE
DISSABTE



DIUMENGE DE
CARNESTOLTES

A 3/4 de 12 del migdia
/ A la porta de l’Ajuntament

Despertem en Pellofa!
Porteu cassoles i cullerots, i si 
voleu esquellots! Farem molt de 
soroll, �ns que en Pellofa s’aixequi 
del llit i el fem sortir al balcó! Si 
ho aconseguim, serà ell qui ens 
acompanyarà �ns a baix a la plaça 
on ens espera una bona festassa!  

A les 12 del migdia
/ A la plaça de l’Ajuntament

Ball infantil de Carnestoltes
En Pellofa ben despert llegirà el 
pregó infantil, i tot seguit el grup 
d’animació Landry el Rumbero 
serà l’encarregat de fer-nos ballar a 
ritme de rumba sense parar! Veniu
ben disfressats, nens i nenes! 

10 de febrer
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Tot seguit / A la plaça de la Muralla

Acte de comiat
Amb molta solemnitat i rigor 
testamentari, ens presentarà el 
Notari les deixes del gran �nat. 
Davant l’atenta mirada de les 
màximes autoritats, els assistents 
acompanyaran la Lectura del 
Testament amb el cant del 
responsori. Finalitzada la lectura, 
Pellofa XXXV serà incinerat.

Tot seguit / A la plaça de la Muralla

Arribada de la
Vella Quaresma
Arribarà la Vellassa, i començarà 
el calvari. Durà el seu gran rosari i 
l’imposarà a la plaça. La lluita entre 
Velles i Vicis serà ferotge, però 
per raons de mides i de calendari, 
acabaran vencent les forces 
quaresmals i començaran les set 
setmanes de dejuni i abstinència.

Tot seguit
/ Des de la plaça de la Muralla
fins a la plaça de la Peixateria

Acompanyament i 
entronització de la Vella 
Quaresma
Farem la gran des�lada �ns a la 
plaça del Peix mentre la Quaresma 
creix i pressentim l’arengada. Un 
cop allà es procedirà a 
l’entronització de la Vella amb 
distribució d’empentes, bunyols i vi 
calent. Fins a l’arribada de la 
Setmana Santa, cada diumenge a la 
1 tocada del migdia, a la mateixa 
plaça de la Peixateria, grans i petits 
podran participar de l’acte Serra la 
Vella, en el qual la Vella Quaresma 
anirà perdent una de les seves potes.

A les 10 del matí / A la plaça Gran

Esmorzar popular 
Esmorzar popular a base de 
sardines a la brasa acompanyat de 
pa amb tomàquet i vi. Les botigues 
associades repartiran els tiquets per 
fer un tastet.  

A partir de les 5 de la tarda
/ A l’entrada de l’Ajuntament

Capella ardent
Amb el cap ben acotat i plorant amb 
desconsol, tots els capgrossos de dol, 
ploraran al gran �nat. Amb cara de 
tristor i el somriure ben amagat sota 
el nas, la gent de Mataró podrem 
retre el darrer homenatge a les 
despulles del Rei del Carnestoltes. 
No es convida particularment.

 

A les 8 del vespre
/ Des de l’Ajuntament 

Comitiva funerària
Amb els Botargues fent foc i amb els 
Escuracassoles, les vídues –que no 
estan soles- faran camí poc a poc. 
Les acompanyaran en el seguici 
mortuori autoritats civils, militars i 
eclesiàstiques, notaris, ploraneres, 
els ciutadans de Mataró i altres 
comparses, al so de la tradicional 
marxa fúnebre. Es convida tothom 
a participar de la comitiva cap al 
funeral d’en Pellofa, amb dol rigorós, 
tal com mana la tradició.
Recorregut: Ajuntament, la Riera, 
carrer d’en Pujol, plaça Xica, 
carrer de Sant Cristòfor, plaça de la 
Peixateria, baixada de les Escaletes 
i carrer del Pou d’Avall �ns la plaça 
de la Muralla.

DIMECRES DE CENDRA

13 de febrer
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