
  

CARNESTOLTES
AL MUSEU DEL TAULELL



  

Hola a totes i a tots. Com esteu?

Des del Museu del Taulell, continuem treballant 

per donar a conéixer la nostra cultura 
ceràmica que, com sabeu, tant important ha 
sigut i continua sent per entendre la nostra 
identitat, la nostra manera de ser i de fer.

Per això, ens adaptem també a la nova 
situació.

En aquests moments que passem més temps a 
casa, ens reinventem i vos aproparem les 
col·leccions del Museu amb propostes i activitats 

educatives perquè pugueu disfrutar en 
família.



  

Per a començar...

Ara que acabem de passar una 

setmana tan festiva com la de 
Carnestoltes, vos proposem una gran 
festa entre vosaltres i els taulells del 
Museu.

Què vos pareix?

Com ho farem? 

Celebrarem CARNESTOLTES!!!



  

Aquests dies hem NO celebrat Carnestoltes 
com sempre.

Per això vos proposem adaptar la festa a dins 
de les cases, a fer cercaviles pels corredors, 
les habitacions, el menjador...

Disfresseu-vos, busqueu una bona música 
per a fer festa i gaudiu en família de rialles, balls i 
cançons.

Comença la festa!



  

Trepo, la nostra mascota, vos dona la 

benvinguda i vos convida a totes i 
tots a participar.

Vos proposa una consigna, sí, sí, 
com feu a l’escola. 

Vos proposa que feu una màscara 
de carnestoltes inspirada en ell, cadascú 
com li vinga de gust, així totes i tots 
tindrem un record d’aquesta gran festa.

Vos atreviu?

Dibuixeu, pinteu, decoreu... Segur que 
vos queda genial.



  

I ara... no hi ha CARNESTOLTES...

Sense disfresses



  

Ací al Museu, els
taulells ja han començat 
a disfressar-se.

Que divertit!!!



  

Atenció, ara vosaltres. 

Tot seguit vos mostrem Idees de 
disfresses a partir de les peces 
del Museu 

Tria una imatge i fes-te una
disfressa que t’inspire. 

A veure que ix. 



  

Per exemple...
De romà o romana 

Peça ceràmica d’època romana
del Museu del Taulell 



  

De l’època medieval 

Escuts heràldics 
d’època medieval 



  

De l’època grega 

Plafó fàbrica El Bólido 



  

De la noblesa 



  

D’emperador o 
emperadriu 



  

D’egipci o egípcia 



  

D’hindú 



  

De bandoler 



  

D’animal 



  

D’animal fantàstic
o inventat 



  

De ballarine i ballarí 



  

De iaia, iaio, xiquet
o xiqueta 



  

De qualsevol ofici 

Pescador/a

Llaurador i llauradora

Cambrer/a

Pastor/a

Torero/a

Futbolista



  

Del circ 



  

De músic 

Plafó de
Forés



  

Peces del ceramista Peiró

De folklòric o folklòrica 



  

De treballador/a de 
fàbrica 

D’amo De químic/a



  

De monstre 

Obra de Manolo Safont



  

De Manolo Safont 



  

Segur que ja teniu moltes idees per a les 
vostres disfresses.

Però, perquè la festa siga completa... 



  

Feu fotos de les vostres disfresses en família. 
Envieu-nos-les al correu electrònic següent:

mribera@museoazulejo.org

Les reproduirem en taulell perquè tingueu
unrecord ben bonic del...

CARNESTOLTES
DEL MUSEU DEL TAULELL

mailto:mribera@museoazulejo.org


  

Vinga, disfruteu
i moltes gràcies

per participar



  

L’origen del Carnestoltes es perd molt enllà en el temps. Actualment la 
celebració d’aquesta data ha quedat reduïda a la Rua de Carnaval i al fet de 
disfressar-se. Però… què més amaga el Carnestoltes?

El Carnestoltes o Carnaval celebrava primigèniament la imminent arribada de la 
primavera. L’alegria davant del renaixement de la naturalesa i la fi del cicle hivernal 
es manifestava amb un seguit de festes en què els protagonistes eren la disfressa i la 
rauxa, en una barreja de diversos elements pagans, grecs i romans.

Amb el temps i davant la impossibilitat d’erradicar aquests costums, la religió 
cristiana es va veure obligada a adaptar aquesta festa tot introduint-hi un nou 
element: el Carnestoltes esdevé l’avantsala de la Quaresma (un període de set 
setmanes de dejuni i abstinència) i durant aquesta festa estan permesos tota mena 
d’excessos, sobretot la golafreria i la crítica al poder establit, que en els dies 
posteriors seran estrictament prohibits.

Així doncs, el Carnestoltes durant segles ha estat un període en què les autoritats es 
prestaven amb més o menys disgust a un joc en què les normes eren transgredides 
de manera constant. Un joc caracteritzat per festes extremes, col·lectives i animades, 
en què s’instaurava momentàniament el món al revés i es feia befa dels poders 
públics, a manera de vàlvula d’escapament més o menys controlada.

Per cert, 
Voleu saber per què celebrem Carnestoltes?

https://tdk.cat/carnestoltes/
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