BALL MOMEROTES VERSIÓ VIRTUAL
QUI ÉS QUI?? Endevina qui s’amaga darrera de cada momerota.

VOLS PARTICIPAR PERÒ ENCARA NO SAPS QUÈ ÉS?
Es tracta d’un ball on la clau està en amagar la identitat del propi disfressat i que ningú dels
que no va disfressat sàpiga qui és qui. Era un ball tradicional dels anys 40 i se celebrava les
nits del dilluns i del dimarts de Carnaval.

Només cal que et disfressis de tal manera que ningú et pugui reconèixer.

Les disfresses deixaven pas a la improvisació de cadascú, amb vestits estrambòtics fets amb
roba vella i poc usada, llençols, vànoves, faldilles, farcits amb coixins, bates de dormir,
vestits de casament o qualsevol altra peça estrambòtica poc o gens ben combinada. També
es feien servir carotes (màscares de cartó, generalment grotesques, pintades a mà),
mocadors i mantellines amb les quals els participants es tapaven la cara i es cobrien el rostre
per tal d'amagar la seva identitat i poder passar desapercebuts. A partir dels anys setanta ja
es van utilitzar màscares i caretes de plàstic com les actuals. S’anomenava també “ball de
momerotes”, perquè és una paraula que designa una figura estranya que empaita i espanta
tothom.

QUE CAL FER PER PARTICIPAR?
1a part: grava un petit vídeo en horitzontal de com a molt 30 segons, on se’t vegi a tu
improvisant.

2a part: grava un petit vídeo en horitzontal de com a molt 30 segons, on set vegi a tu traient
la màscara i la disfressa per mostrar a la gent qui ets realment.

Els vídeos el podeu fer a arribar al WhatsApp 674.36.12.44 abans del 12 de febrer de 2021.
Tots els vídeos que ens feu arribar estaran penjats a les xarxes de l’Ajuntament de Cabrera
de Mar, per tant, caldrà que ens feu arribar aquest full, signat per tal que puguem penjar els
vostres vídeos a les xarxes. En cas de ser menor d’edat, caldrà que ho faci el
pare/mare/tutor.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTE
Durant tot el dimarts 16 de febrer de 2021, hi haurà penjat a les xarxes de comunicació i
difusió de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, els diferents vídeos de les momerotes que
vulguin participar d’aquest acte.
La gent a les xarxes, ha d’intentar endevinar qui s’amaga darrera de cada momerota i tindran
tot el dia per fer-ho. A les 21h, es penjaran els vídeos amb les momerotes traient-se les
seves màscares i descobrint-se a tothom.

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos televisius, planes web
i publicacions vàries de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

Nom i cognom, DNI i signatura*:

*En cas de ser menor d’edat cal que signi el teu pare/mare/tutor.

