Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet ja es prepara per la festa més boja de l’any
Aquest diumenge 31 de gener, com és tradició el diumenge anterior a
dijous gras, el Rei Carnestoltes arriba a Mollet amb el Ball del Barraló.
Enguany, una vegada més, Sa Majestat visitarà les escoles de la ciutat i ens
acompanyarà amb les seves carnavalades durant un munt d’activitats que
s’allargaran fins el 7 de febrer.
El Rei Carnestoltes i el Ball del Barraló arribaran a les 12.30 h a la Pl. Prat de la
Riba amb una petició: que tothom porti un barret al cap per la seva rebuda.
El Ball del Barraló és una ballada antiga que l’Esbart Dansaire de Mollet va
recuperar l’any 2004 per la festa de Carnaval i des d’aleshores es balla a la plaça
per donar la benvinguda al rei dels poca soltes i al seu seguici. La música del
Ball es obra de Josep Maria Aparicio amb una coreografia actualitzada per
Eduard Peixoto i Joan Vallbona de l’Esbart Dansaire.
Tots els personatges del Carnaval molletà tenen vestuari, màscara i vida pròpia
i per fer la teatralització de cadascun d’ells, l’any 2005, va néixer el Grup
Carnamolles.
Entre aquests personatges capsigranys que acompanyaran a Sa Majestat ens
podrem trobar de nou a la Pepa, la Collares, el Pere de la Cullera o el Rumbero.
A més, del 5 al 9 de febrer, a La Marineta podreu conèixer tots els personatges
amb l’exposició que si farà.
Mentrestant, i seguin amb la tradició, el rei Carnestoltes, amb Pep Callau i Els
Pepsicolen, visitarà les escoles de la ciutat al so de “Benvingut Carnestoltes” que
li cantaran els nens i nenes de Mollet. Enguany ho farà amb un vehicle nou,
decorat per l’ocasió, i ple de fum, bombolles, llum i so, això sí, amb totes les
mesures de seguretat.
Seran, en definitiva, vuit dies de disbauxa amb truites, escudella i botifarres i amb
rues, desfilades, balls i concursos.
I després de la Rua, a la Pl. Major, el públic s’haurà de situar a la part més alta
de la gespa de la Plaça de Pau Casals per observar com, a la part plana i baixa
de la gespa, es procedeix al judici d’aquest baliga – balaga per completar la festa
del món al revés.
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