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Benvingudes
i benvinguts al regnat
del rei Carnestoltes!
La celebració del Carnaval ens hauria de portar a
viure els dies més esbojarrats de l’any, però enguany
haurem de gaudir d’aquesta disbauxa d’una manera
virtual, ja que la situació sanitària actual no ens
permet de poder fer-ho al carrer.
L’essència del Carnaval de Lleida, però,
no la volem ni l’hem de deixar perdre. Per això
hem de mantenir les tradicions d’aquesta festa tan
popular a les nostres contrades garantint l’alegria
i la diversió durant aquests dies, des de les llars dels
lleidatans i de les lleidatanes i compartint-les a les
xarxes socials amb l’etiqueta #CarnavaldeLleida.
Perquè també durant uns dies deixem de banda les
preocupacions i ens permetem gaudir de la festa i la
diversió més pura que ens porta el rei Carnestoltes.
El Carnaval de Lleida, amb la implicació
d’entitats i col·lectius, és inseparable de la crítica
des de l’humor, l’enginy, el sarcasme i la reivindicació
i, tot i que ho farem virtualment, el celebrarem de
la mà del Pau Pi i amb un programa que convidarà
la ciutadania a participar activament de la festa,
gaudint de moltes de les activitats tradicionals
com la Tupinada, la Marató de l’Ou, així com recordar
a través d’imatges la història del Carnaval de Lleida,
la Gran Rua o la Cursa de Llits.
Us convido, doncs, a viure aquest Carnaval
de Lleida diferent des dels diversos canals i xarxes
socials de l’Ajuntament de Lleida i Festes Lleida
perquè, entre tots i totes, farem possible que aquesta
tradició sigui viva a la nostra ciutat, amb el desig que
el proper any tornem al carrer per celebrar-lo!
Benvingudes i benvinguts, doncs, un any més
al regnat del rei Carnestoltes!

Miquel Pueyo i Paris
Alcalde de Lleida
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Visca Lleida
i visca
el Carnaval!
Lleidatanes i Lleidatans, veïns, veïnes, forasters,
forasteres i altra gent de bé, un any més ha arribat
el Carnaval.
Com cada any vinc a portar-vos disbauxa
i alegria, força carn i força vi.
Mireu si és important aquesta festa que la
COVID ens mana anar disfressats amb una mascareta
un munt de mesos. Feia temps que no trobàvem
un motiu per anar emmascarats tants dies.
Aquest any ens hem de disfressar i passar-ho
millor que mai però això sí, a casa i amb els nostres.
Ens podem disfressar de bombolles, de vacunes,
de virus o de membres del PROCICAT.
Ara... aquest 2021 ens toca fer-ho diferent,
estrany i amb un punt de seny... sembla mentida
que el Pau Pi us demani seny!
Seny o rauxa, malgrat tot, és Carnaval i com
a majestat que soc, m’haureu d’escoltar: dijous, quan
ja començarem a anar farts de tupina i pastís, farem
la Crida a través de les xarxes socials. Des d’aquell
moment el Carnaval serà viu. La Marató de l’Ou,
la Rua Virtual, la mostra de sàtires festives a la Casa
dels Gegants i tot el que ens vulgueu compartir
amb l’etiqueta #CarnavaldeLleida ens servirà
per fer festa.
Com a Pau Pi que soc, us ordeno i us mano
que gaudiu al màxim del Carnaval 2021
Visca Lleida i visca el Carnaval!

Sa Majestat Pau Pi
Rei del Carnaval 2021
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Dijous,
11 de febrer
A les xarxes socials de l'Ajuntament de Lleida
i de Festes Lleida

Dijous Gras — La Tupinada
i el Pastís de Carnaval
Sabeu com es prepara la tupina? Heu tastat mai el Pastís
de Carnaval? A les xarxes de @festeslleida us compartim
la recepta de com s’elabora la tupina i també us presentem
el Pastís de Carnaval!
Quin és el vostre plat preferit del dijous gras? Ens ho podeu
explicar a les xarxes amb l’etiqueta #CarnavaldeLleida.

12.30 h
Al Facebook de @festeslleida

Carnaval en xarxa
Aquests dies compartirem informacions, materials,
imatges, etc… que ens parlin de la història i de les vivències
del nostre Carnaval.
Compartiu els vostres records i vivències amb l’etiqueta
#CarnavaldeLleida.
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19.00 h
A les xarxes socials de l'Ajuntament de Lleida
i de Festes Lleida i al Facebook de la Germandat del Pau Pi

Crida del Pau Pi
El Pau Pi, de forma excepcional, adreçarà un missatge
a la ciutadania de Lleida, obrint el Carnaval d’enguany,
un carnaval que viurem de forma virtual i que podeu
compartir amb tothom amb l’etiqueta #CarnavaldeLleida.
Amb la col·laboració de la Germandat Pau Pi
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Divendres,
12 de febrer
A les xarxes del Col·lectiu Cultural Cappont
@cculturalcappont

37a Marató de l’Ou
Aquest any el Col·lectiu Cultural Cappont celebra la 37a
edició de la Marató de l’Ou. Enguany el format serà virtual,
per les xarxes, atesa la situació de pandèmia.
Les entitats o persones participants s’hauran d'enregistrar
corrent mentre porten a la boca la cullera i intentant
que no caigui l’ou. Trobareu tota la informació i normes de
participació a @cculturalcappont (Instagram i Facebook).
Teniu de temps fins al dia 18 per participar-hi.
Ho organitza: Col·lectiu Cultural Cappont
12.30 h
Al Facebook de @festeslleida

Carnaval en xarxa
Anècdotes i personatges que ens parlen de la història
i de les vivències del nostre Carnaval. Compartiu els vostres
records i vivències amb l’etiqueta #CarnavaldeLleida.
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17.00 h
Casa dels Gegants (Av. Blondel, 64)

Sàtires de Carnaval.
Mostra de bans
de la Marató de l’Ou
i de Recordatoris
de l’Enterro de la Sardina
Mostra de diferents cartells i recordatoris de la Marató
de l’Ou i de l’Enterro de la Sardina, dos dels moments
on la sàtira es fa present a la nostra festa, amb apunts
sobre l’actualitat, normalment de caire local.
Una exposició on podreu reviure quins eren els temes
candents en anys anteriors. Fins al 28 de febrer.
Horaris:
De dimarts a divendres
de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h
Dissabtes, d’11.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h
Diumenges i festius, d’11.00 h a 13.30 h
Amb la col·laboració de: Col·lectiu Cultural de Cappont,
Germandat Pau Pi
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Dissabte,
13 de febrer
12.00 h
A les xarxes socials de l'Ajuntament de Lleida
i de Festes Lleida i al Facebook de la Germandat del Pau Pi

Pregó del Pau Pi
Sa majestat, fent ús de la seva potestat, adreçarà un
segon missatge a la ciutadania. Prepareu un bon vermut,
connecteu tots els vostres dispositius i poseu-vos
còmodes per al discurs del rei.
Amb la col·laboració de la Germandat Pau Pi
12.30 h
Al Facebook de @festeslleida

Carnaval en xarxa
A través de la xarxa, seguim traçant fils amb la història
del nostre Carnaval. Compartiu els vostres records
i vivències amb l’etiqueta #CarnavaldeLleida.
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17.30 h
A les xarxes socials de l'Ajuntament de Lleida
i de Festes Lleida

#CarnavaldeLleida
Dissabte de Carnaval. Lleida es disfressa, Lleida
s’emmascara. No ens podem trobar a la rua pels carrers,
però podem compartir les ganes de festa, de transformar
la mascareta que ens toca vestir, convertint-la en part
de la disfressa, i també compartir les històries que hem
viscut en carnavals anteriors. Compartiu les vostres
fotografies i vídeos amb l’etiqueta #CarnavaldeLleida.

18.00 h a 20.00 h
Instagram de Castellers de Lleida @cdlleida

Rua Virtual de Carnaval
Al llarg de la tarda, des del compte d’Instagram de
Castellers de Lleida se’ns proposa una estona carnavalesca
per compartir i passar-nos-ho bé. Si teniu ganes de gaudir
d'un bon dissabte de Carnaval, amb diversió assegurada,
connecteu-vos-hi, no us ho perdeu!
Trobareu tota la informació i normes de participació al
compte d’Instagram de Castellers de Lleida @cdlleida.
Ho organitza: Castellers de Lleida
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Dimecres,
17 de febrer
12.30 h
Al Facebook de @festeslleida

Carnaval en xarxa
I fins aquí les històries de Carnaval. Encara hi sou a temps
de compartir les vostres amb l’etiqueta #CarnavaldeLleida.

Enterro de la Sardina
i comiat del Pau Pi
Les plorones, els amics i, sobretot, les amigues, la família
i la parentela pròpia i llunyana que cada any convocaven a
la vetlla de les despulles i al comiat del Pau Pi, us demanen
que el tingueu en el record i que, si voleu, aquest vespre
des de casa, li canteu el passi-ho-bé, tot menjant unes
sardines i dient fins l’any que ve!
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Dijous Gras:
Menges de Carnaval
Tupina de Confitat
de Porc
Conserva derivada de la matança del porc. És un
dels sistemes de conservació de la carn de porc
més antic i que continua en pràctica actualment.
El confit proporciona un gust diferent a la carn.
Ingredients:
— Oli
— Llard
— Sal
— Botifarra crua
— Llom de porc
— Costella de porc
— Llonganissa de porc
Preparació tradicional:
Aquesta conserva es feia amb llom de porc sencer,
costelles de porc, botifarres crues, llard, oli i sal.
En primer lloc es deixava reposar uns dies
la carn i les costelles, salades prèviament, perquè
perdessin l’aigua i la sal. Al mateix temps es deixaven
assecar les botifarres.
A continuació es trossejava tant el llom,
com les costelles i la botifarra. Es posaven en un
recipient a confitar ofegades amb la meitat de llard
i la meitat d’oli.
Un cop confitada, la carn es posava en un tupí
o flascó de vidre de broc ample i s’hi abocava el suc
resultant de la cocció del confitat, que en refredar-se,
formava una pel·lícula protectora que garantia
la conservació de la carn durant un llarg període
de temps. La carn, tova i melosa, té un gust intens
i penetrant.

carnaval 2021

menges de carnaval

Pastís de Carnaval
El Pastís de Carnaval fou creat per forners del Gremi
de Forners de les Terres de Lleida, conjuntament
amb la Germandat d’en Pau Pi, per commemorar
aquests dies de festa a la ciutat de Lleida.
Troba el teu Pastís de Carnaval al teu forn
de pa habitual de l’11 al 17 de febrer.
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Posem color al carnaval:
pinta el Pau Pi!

El Pau Pi és un personatge del Carnaval lleidatà conegut des del 1877
quan en la comitiva carnavalesca d’aquell any es parla de “Los Graciós Pau Pi”.
A mitjans dels anys 80 del segle XX, es recuperà el Carnaval
i el personatge com a Rei Carnestoltes.

El Sandó: Lo balles tu,
lo balles tu, lo ballo jo
per La Violeta
«Quan Lleida fa carnestoltes
Exhibeix el seu sandó
Carotes, bigotis i nassos
I “tratjes” de dominó»
El Ball del Sandó era un ball típic del Carnestoltes
que va néixer a Lleida al voltant dels anys 30.
Es ballava normalment a la plaça Sant Joan quan
es trobaven els gitanos amb els pagesos. Era un ball
de paios que es ballava per parelles que anaven
disfressades, sobretot amb màscares.
El ball consistia a quedar-se quiet quan la
música parava. I en aquell moment les parelles
es quedaven aturades en unes postures divertides,
gracioses i, fins i tot, una mica picantones o pujades
de to, per exemple, un posava la mà al nas de la
parella i l’altre la hi posava al cul…
La cançó començava dient:
«Saramandi, saramandi, saramandó
Lo balles tu, lo balles tu, lo ballo jo»
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L’any 1982, l’Orquestra Maravella, i amb la col·laboració
de diversos músics lleidatans, va enregistrar Lo Sandó
al seu disc Lleida... Cançons Populars [Discophon —
LP-PR.214] amb aquesta lletra:
Tots els que viuen a la gran ciutat de Lleida
hauran sentit les grans cantades del Sandó
i l’hauran vist ballar a la gent triste i alegre
al que és pagés, al menestral i al gran senyor.
És cal Geroni una taverna molt decenta
situada davant mateix del Royal
on hi assaja sempre el coro de la Ronya
les grans cantades dels dies del Carnaval.
Lo de Boters és el passeig de les tragèdies
amb los Descalços, lo Bisbat i la presó
lo Seminari i les Clíniques modernes
i aquell jueu que cobra la contribució.
La carretera que porta fins a les basses
allarga més la gran tragèdia de Boters
amb l’hospital la residència del “seguro”
i aquells hotels on hi tanquen els “carrincles”.
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Segueix i participa
del Carnaval 2021
@paerialleida
@ajuntamentdelleida
i també
@festeslleida
Comparteix el teu
Carnaval amb l’etiqueta
#CarnavaldeLleida
www.festeslleida.cat

