Hi havia una vegada una ciutat petita on cada
any per Carnaval penjaven un ruc del campanar…

EL CARNAVAL DE SOLSONA
És una de les festes més concorregudes de
Solsona, i que més ha contribuït a la projecció
nacional. El Carnaval fou declarat Festa
d’interès turístic nacional. Destaca per la seva
originalitat. Les populars disfresses han estat
substituïdes aquí per les bates de tots els
colors i pels “gegants bojos”, que junt amb la
penjada del ruc i la sàtira del sermó, són els
elements més singulars del carnestoltes solsoní.
El Carnaval de Solsona, recuperat l’any 1971 i festa d’interès turístic nacional des de
1978, té un dels seus moments àlgids en l’acte de penjar un ruc del campanar. Durant
una setmana, els “gegants bojos”, les bates de colors de les comparses i la sàtira del
sermó contribueixen també a fer del carnestoltes solsoní un dels més singulars de
Catalunya.
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EL PROGRAMA
El cap de setmana anterior a l’inici del carnaval ja es comencen a escalfar els motors. El
dissabte tenim la “Posada de bates” a les 12 a la Plaça Major. La bata és la
indumentària característica del carnaval solsoní. Aquí, en lloc d’anar disfressats,
portem bata. Hi ha bates de tots els colors i dissenys. De fet, n’hi ha tantes com
comparses, més i tot encara...
Que què són les comparses dius? Les comparses són la base del carnaval, són grups de
gent que porten la mateixa bata i que solen anar junts durant el carnaval. També
ajuden a l’hora d’organitzar els actes del carnaval, hi participen... No es podria
entendre el carnaval de Solsona sense les comparses.
Per on anava? Ah, sí, “Posada de bates”, consisteix en posar-se la bata de carnaval,
quina sorpresa oi? Tot seguit anem cap a la Sala Polivalent, on podreu gaudir de la Nit
d’Assaig. Aquí teniu la primera oportunitat de veure els gegants de carnaval i els seus
ballets. Després d’això, nit de DJs per a tots aquells que els agrada la marxa.
L’endemà al matí els solsonins matinem per tal d’enramar els carrers. Abans de les 10
del matí tothom dempeus per decorar el carrer o plaça que li toqui a la seva comparsa.
Cal dir que els motius de les enramades solen ser temes d’actualitat dels quals, com és
habitual en el carnaval de Solsona se’n fa burla.
A la mateixa hora també hi ha un parc infantil perquè els més petits puguin gaudir
d’allò més a la plaça del Camp. Tota mena d’atraccions i d’inflables que faran que el
matí els passi volant.
A la tarda hi ha el Ball d’Assaig, que és un acte similar al de la nit anterior, per a públic
familiar, on s’assagen els diferents actes que es duran a terme durant el carnaval. En
acabat una orquestra amenitzarà la vetllada amb el seu ball.

DIJOUS GRAS
Es comença amb un passa carrers amb els gegants bojos, seguits de les comparses i
l’orquestra Patinfanjàs, al so del Bufi. El dijous gras és el primer dia oficial del carnaval i
això cal celebrar-ho amb un bon àpat. “Callos amb seques” a l’hora de sopar a la Plaça
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Major per a tothom, i sense pagar res! Abans, però, no us perdeu el famós concurs de
carros musicals.
Hi ha carros de totes les marques i models, amb tota mena d’accessoris però sobretot
van equipats amb moltes ganes de fer-vos moure l’esquelet. Les comparses es
disputen cada any el títol al millor carro del planeta.
Més tard podreu gaudir d’una nit de concert a la sala polivalent.
DIVENDRES
Divendres al matí es comença amb una activitat de públic familiar, i a la tarda hi ha la
tradicional Baixada de Boits pel carrer Castell. Els que no hi heu estat mai imagino que
us pregunteu que són això dels boits... Doncs bé, són una mena de vehicles no
motoritzats de fabricació casolana que son conduits carrer Castell avall tot esquivant
obstacles i fent bots. Tot un recital d’enginyeria i velocitat, digne només, d’altres
disciplines similars com pot ser la Fórmula 1.
Divendres és també un dia de molt caliu a la plaça Major. Les comparses es couen un
bon sopar mentre esperen que comenci el Ball de la Patacada, que tot i tenir aquest
nom no vol dir que la gent hi prengui mal, sinó que s’ho passen d’allò més bé.
En acabat, hi torna a haver concerts a la sala polivalent que acabaran a altes hores de
la matinada.
DISSABTE
Dissabte és un dels dies més complerts del Carnaval de Solsona. Hi ha activitats des del
matí fins la matinada de diumenge.
Comencem amb un concurs de K-tifes al matí. Es tracta de dibuixar amb guixos a terra
alguna cosa relacionada amb la temàtica de cada any. De fet, és una activitat on en
gaudeixen de valent les famílies i els petits. Continuem amb el dinar a la plaça Major
pel mòdic preu de cinc euros. Tot un espectacle que no us podeu perdre.
A partir de les 4 h tenim la inauguració del Mercat, però alerta que no parlem d’un
mercat qualsevol. Aquí trobarem un seguit de paradetes on ens proposaran de fer
proves, totes ben divertides, i si les passem satisfactòriament se’ns recompensarà
(amb algun tipus de beguda alcohòlica, normalment).
A les 7 de la tarda arriba Sa Majestat el Carnestoltes per la Carretera de Torà. Es tracta
d’una desfilada on aquelles comparses que hi vulguin participar acompanyaran bo i
disfressades al rei del Carnaval. En acabat, els gegants ens escortaran fins a la plaça
Major, on es farà la presentació del Rei Carnestoltes i del Matarruc d’Honor. Aquest
últim, sol ser un personatge conegut dins l’àmbit català, al qual s’ofereix l’oportunitat
de visitar i ser protagonista del carnaval solsoní. A la plaça també hi haurà l’habitual
bramada i els ballets dels gegants.
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Després tots cap a la Plaça del Ruc on es farà la tradicional penjada del ruc. No us
espanteu! No és un ruc de veritat. Diu la llegenda que fa anys i panys, en una època de
molta secada, van créixer unes herbes al campanar de la Torre de les Hores. Com que
hi havia poc menjar per alimentar el bestiar va sorgir la idea de penjar un ruc fins al
capdamunt del campanar per tal que es mengés l’herba. El ruc, en ser penjat es va
ofegar i va començar a pixar sobre tota la gent de Solsona.
Aquesta llegenda va donar el malnom de Matarrucs als solsonins i solsonines. Per fer
mofa d’aquesta història, cada dissabte de carnaval a Solsona pengem un ruc fet de
paper-cartró mentre cantem “A Solsona bona gent...”. Aquest acte ha esdevingut el
més emblemàtic de tots durant el Carnaval de Solsona.
A la nit la festa continua amb el Festival a Cal Novell a la Plaça del Bisbe i amb concerts
que s’allargaran fins que surti el sol a la sala polivalent. I si passar tota la nit ballant us
fa venir gana no us preocupeu, que 2/4 de 9 del matí podreu menjar sopes a la Plaça
Major alhora que continueu movent-vos al ritme del Ball de l’escaldat.
DIUMENGE
Diumenge al matí podreu tornar a veure els gegants en acció, els quals repartiran
garrotades al ritme del Bufi, l’himne del nostre carnaval. A la plaça major veureu els
ballets dels gegants i sentireu el Sermó.
A la tarda hi ha les contradanses, que son uns balls d’allò més divertits i que
requereixen la col·laboració del públic. Els balladors van recorrent les diferents places
de la ciutat fins a finalitzar a la Plaça Major. En acabat podeu quedar-vos a la plaça
mateix, on podreu participar de la Quina. Tindreu l’oportunitat de guanyar tota mena
de premis i, fins i tot, un viatge.
DILLUNS
El dilluns és el dia del carnaval infantil, en el qual els nens són els protagonistes.
Durant el dia, es reprodueixen tots els actes del carnaval adaptats per als més petits.
L’arribada del Carnestoltes, la penjada i despenjada del ruc, els ballets dels gegants...
Fins i tot hi ha una versió més petita dels gegants del carnaval.
Al matí arriba el Carnestoltes infantil, hi ha la pujada de gegants que ens portarà a la
Plaça Major, on es llegirà el Sermó i es faran els ballets dels gegants. En acabat es farà
la penjada a la Plaça del Ruc.
A la tarda, el concurs de disfresses infantils a la sala polivalent i més tard el correfoc
infantil. Finalment, com a últim acte del carnaval infantil hi haurà la despenjada del
ruc.
A la nit tornen els actes per als adults. Començant pel París - Cal Dach, un concurs que
posarà a prova la fortalesa tant física com mental dels participants. Tota mena de
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proves que requereixen una certa forma física i que impliquen la consumició d’una
quantitat raonable de begudes amb una graduació alcohòlica raonable (o no).
Després, sopar de comparses i concert protagonitzat per grups locals a la sala
polivalent.
DIMARTS
Penúltim dia de carnaval i ja es comença a notar en l’ambient, on es barregen la
nostàlgia i les ganes d’agafar el llit. No obstant això, encara queda fer l’últim esforç
perquè encara queda l’esprint final.
Al migdia un dels actes més antics on s’ofereix a tothom aiguardent, figues, coca i vi
blanc des de la plaça del Camp i seguint per varis carrers.
Al vespre podreu gaudir del correfocs. A la nit, ens traiem la bata i ens posem la
disfressa per anar al Ball de Disfresses a la sala polivalent. Després de tants dies amb
bata també va bé disfressar-se, encara que només sigui una nit.
DIMECRES
El darrer dia de Carnestoltes es també el dia més emotiu. Els solsonins plorem la mort
del rei del carnaval. A les 7 h comença la vetlla i comiat a la Plaça del Ruc. Es fa una
processó que ens porta al lloc on es fa la cremada i el castell de focs.
Després del castell de focs, hi ha la baixada de gegants fins a la Plaça Major. Quan es
passa per la plaça del ruc es fa la despenjada. Finalment, a les 12 de la nit, s’acaba la
festa.

Per més informació: solsonaturisme.com o carnavalsolsona.com
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