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ELS DARRERS DIES. 

 

Molta gent pensa que avui és el dia de Carnaval, de fet entre ses Ruetes d’ahir i ses Rues d’avui 

i demà, aquest cap de setmana totes les nostres conrades s’ompliran de bauxes i balls de 

màscares. 

Però lo que molta gent no sap és que estam en “ els darrers dies” de Carnaval; de fet aquesta 

festivitat un temps enrere es deia així “ Els Darrers Dies”. Realment el temps de 

carnaval o carnestoltes és el que va des de Nadal al dimecres de 

cendra (que és el primer dia de la Corema), i la festa dels 

“darrers dies” , que celebram ara, va des del dijous llarder (que 

fou dijous passat dia 4) fins als dimarts que ve. 

Aquests “ darrers dies” , eren la culminació, en major o menor mesura, de les activitats 

que es desenvolupaven els dies de carnaval. 

El carnaval, és una exaltació dels plaers de la carn (carnals),: la festa de la carn. Com és 

obvi etimològicament Carnaval prové de la paraula carn  i per això les denominacions 

de les celebracions dels dies de carnaval també tenen etimologia càrnica, com el 

Dijous Llarder , que prové de la paraula Llard, saïm)  

Els balls de màscares  , cap el segle XVIII i XIX , eren comuns a totes ses classes socials, 

que. Segons ens conta Lluis Ripoll en el seu llibre “ Nuestras cosas”,  a finals del segle 

XIX hi havia a Ciutat una dotzena de sales que organitzaven balls de màscares, essent 

de les més famoses La Protectora i La Assistència Palmesana, però el 

ball més distingit i amb mes classe era el que s’organitzava al 

Círculo Mallorquín. Recordar que disfressar-se , és una costum molt antiga, de 

fet els romans de l’Antiga Roma ja la practicaven en les seves trobades festives 



 

 
Com a curiositat casi tots els locals que organitzaven balls de màscares imprimien uns 

litografies amb la invitació per al ball, invitacions per homes i invitacions per a dones, 

sense les quals no podies entrar i es germanitzava una assistència paritària a la festa. 

 

Els dies de Carnaval , acabaven “ els darrers dies” amb la Rua. 

Tota una desfilada de cotxes i carruatges i carrosses, que a la 

primeria ,a Palma,  es duia a terme al passeig del Born fins al 

Teatre Principal. 

També apuntar que no sempre s’ha  pogut celebrar el carnaval, ja que ha passat per 

èpoques de prohibicions, però això ja seria tema per a una altre tertúlia. 

 

 

Del menjar: 

 

Venim de Nadal, que és una festa on les trobades 

gastronòmiques abunden, hem continuat amb les orgies 

càrniques de ses torrades de Sant Antoni i San Sebastià, de fet 

es cap de setmana passat encara era possible vore’n qualcuna , 

on és  torrava carn de ses matances recent celebrades. I Ara 

acabam aquests dies de la festa de la carn (Carnaval) amb les 

ensaïmades de tallades. Tot això per a deixar els rebosts nets de la carn fresca 

i que es podia fer malbé , durant la la Corema que anava a començar , temps de 

dejuni on no es podia pendre carn fins passat el Diumenge de Pasqua, o el 

dissabte ,i fins hi tot els més polissons , tot just acabada la processó  del divendres 

Sant, ja corríem  a degustar les primeres panades que ses nostres mares havien cuinat. 

Aquest dies , era costum ( ja desapareguda totalment ) de regalar , fruites i caramels 

als amics i familiars, per tal de simbolitzar  el desitj de que la resta d’any estigués ple 

de prosperitat.  


