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0. Avaluació inicial. Les festes i les tradicions. 
 
Com es van inventar les festes? Quines festes celebrem? Per què fem aquestes festes i no 
unes altres? Com podem preparar-les? Com es calculen? Parlar de festa comporta alegria i 
implica el fet de compartir. També cal obrir-se a la riquesa de la diversitat i observar que al 
nostre voltant viuen persones que potser tenen altres tradicions i celebren altres festes. Hi ha 
festes més religioses i altres que no ho són tant. De totes elles tractarem i aprofundirem en 
aquesta matèria optativa. D’entrada, però, contestarem el qüestionari següent per fer-nos una 
idea del que sabem: 
 
1. Com definiries què és una festa? 
 
 
 
2. Quins elements consideres fonamentals per fer una festa? 
 
 
 
3. Recull en aquest requadre algunes de les festes que coneguis. Després anota la seva data i 
dir si és una festa religiosa o no i, finalment, a quina tradició religiosa pertany. 
 

Festa Data És religiosa? Tradició religiosa 
1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

 
4. Si t’hi has fixat, hi ha unes festes que cada any cauen el mateix dia i d’altres que no. Escriu 
en el següent requadre alguns exemples de cadascuna. 
 
 Festes fixes / dia  Festes mòbils 
1 
 

 
 

 
 

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 



 
5. Saps de què depèn la mobilitat de les festes de la columna de la dreta del requadre 
anterior? 
 
 
 
 
6. Ara redacta un text per explicar quines festes celebres a casa i com les celebreu. Quines 
tradicions teniu? 
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1. L’organització del temps 
 
1.1. Totes les cultures han organitzat el temps 
 
Una de les primeres coses que va observar la humanitat va ser que hi ha certs fenòmens que 
es succeeixen cíclicamente: el dia i la nit, les estacions, les fases de la lluna… Aquesta mena 
d’observacions li van servir per “organitzar” el temps en unitats curtes (com el dia), llargues 
(com l’any) i mitjanes (com la setmana o el mes). Aquestes són les unitats que trobem a tots 
els calendaris. 
 
1. Anota, a sota de cada concepte, en què consisteix cadascuna de les unitats de temps. 
 

Unitats de temps Definició 
 

Dia 
 
 

 

 
Setmana 

 
 

 

 
Mes 

 
 

 

 
Any 

 
 

 

 
Aquesta preocupació per organitzar el temps ja la trobem recollida en un dels primers mites 
de la cultura occidental, el mite bíblic de la creació del món (que podem llegir a Gn 1,1-2,3) 
 
2. Llegeix el text següent. 
 

Mite bíblic de la creació del món 
 
La creació 
1 
1 Al principi, Déu va crear el cel i la terra. 2 La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien la superfície de 
l'oceà, i l'Esperit de Déu planava sobre les aigües. 
3 Déu digué: --Que existeixi la llum. 
I la llum va existir. 4 Déu veié que la llum era bona, i separà la llum de les tenebres. 5 Déu va donar a la llum el 
nom de dia, i a les tenebres, el de nit. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el primer dia. 
6 Déu digué: --Que hi hagi un firmament enmig de les aigües, per a separar unes aigües de les altres. 
7 I va ser així. Déu va fer la volta del firmament i va separar les aigües que hi ha a sota la volta de les que hi ha 
a sobre. 8 Déu donà a la volta del firmament el nom de cel. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el segon dia. 
9 Déu digué: --Que les aigües de sota el cel s'apleguin en un sol indret i apareguin els continents. I va ser així. 
10 Déu donà als continents el nom de terra, i a les aigües aplegades, el de mar. Déu veié que tot això era bo. 
11 Déu digué: --Que la terra produeixi vegetació, herbes que facin llavor i arbres de tota mena que donin fruit 
amb la seva llavor, per tota la terra. I va ser així. 12 La terra produí la vegetació, les herbes de tota mena que fan 
la seva llavor i els arbres de tota mena que donen fruit amb la seva llavor. Déu veié que tot això era bo. 13 Hi 



hagué un vespre i un matí, i fou el tercer dia. 
14 Déu digué: --Que hi hagi a la volta del cel uns llumeners per a separar el dia de la nit i assenyalar les 
festivitats, els dies i els anys, 15 i que des de la volta del cel il·luminin la terra. I va ser així. 16 Déu va fer els 
dos grans llumeners: un de més gran que governés el dia i un de més petit que governés la nit; va fer també les 
estrelles. 17 Déu els col·locà a la volta del cel perquè il·luminessin la terra, 18 governessin el dia i la nit i 
separessin la llum de les tenebres. Déu veié que tot això era bo. 19 Hi hagué un vespre i un matí, i fou el quart 
dia. 
20 Déu digué: --Que les aigües produeixin éssers vius que s'hi moguin i animals alats que volin entre la terra i la 
volta del cel. 21 Déu va crear els grans monstres marins, els éssers vius de tota mena que es mouen dintre 
l'aigua, i tota mena d'animals alats. Déu veié que tot això era bo. 22 Déu els beneí dient-los: 
--Sigueu fecunds, multipliqueu-vos i ompliu les aigües dels mars, i que els animals alats es multipliquin a la 
terra. 23 Hi hagué un vespre i un matí, i fou el cinquè dia. 
24 Déu digué: --Que la terra produeixi éssers vius de tota mena: bestioles i tota mena d'animals domèstics i 
feréstecs. I va ser així. 25 Déu va fer tota mena d'animals feréstecs i domèstics i tota mena de cucs i bestioles. 
Déu veié que tot això era bo. 
26 Déu digué: 
--Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que sotmeti els peixos del mar, els ocells del cel, el bestiar, 
i tota la terra amb les bestioles que s'hi arrosseguen. 27 Déu va crear l'home a imatge seva, el va crear a imatge 
de Déu, creà l'home i la dona. 28 Déu els beneí dient-los: --Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i 
domineu-la; sotmeteu els peixos del mar, els ocells del cel i totes les bestioles que s'arrosseguen per terra. 
29 Déu digué encara: --Mireu, us dono totes les herbes que fan llavor arreu de la terra i tots els arbres que donen 
fruit amb la seva llavor, perquè siguin el vostre aliment. 30 A tots els animals de la terra, a tots els ocells del cel 
i a totes les bestioles que s'arrosseguen, a tots els éssers vius de la terra, els dono l'herba verda per aliment. I va 
ser així. 31 Déu veié que tot el que havia fet era molt bo. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el sisè dia. 
2 
1 Així van quedar acabats el cel i la terra amb tots els seus estols. 2 El setè dia, Déu havia acabat la seva obra. El 
dia setè, doncs, va reposar de tota l'obra que havia fet. 3 Déu va beneir el dia setè i en va fer un dia sagrat, 
perquè aquell dia reposà de la seva obra creadora. 
 
 
3. Fes un dibuix de cadascun dels dies de la creació del món (a la pàgina següent). 
 
4. Quin dia va ser creada la llum (el dia i la nit)? 
 
 
 
5. Quina finalitat tenia el que va crear Déu el quart día? 
 
 
 
6. A què va dedicar Déu el setè dia? 



 
Els dies de la creació 

 

1r dia 

2n dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3r dia 

4t dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5è dia 

6è dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7è dia 



2. El calendari 
 
El calendari és un sistema ideat pels humans per mesurar el temps. Mitjançant el calendari hi 
ha la possibilitat de fixar amb antelació qualsevol esdeveniment de la vida individual o 
col·lectiva. Els períodes de treball, les festes, les celebracions familiars, els actes socials... tot 
s’articula per mitjà del calendari. El calendari respon a la necessitat del les persones 
d’organitzar d’alguna manera el pas del temps. 
 
Dutes per aquesta preocupació, les persones, des de molt antic, van relacionar els ritmes 
repetitius de la natura amb els esdeveniments importants de la seva existència. Totes les 
cultures han tingut un calendari. 
 
2.1 Els primers calendaris 
 
Tots els calendaris tenen en comú una cosa: intenten ajustar l’any observant els fenòmens 
naturals. Des de temps remots, l’home ha estat molt pendent del Sol i del temps perquè d’això 
en depèn l’agricultura. Era molt important saber quan era el temps de collir i de sembrar. Per 
exemple, els antics egipcis van començar a observar que les crescudes del riu Nil eren 
periòdiques. I com que d’això en depenia la seva vida perquè hi havia inundacions, van 
descobrir que l’any té 365 dies. I ho van fer gràcies a l’estel Sírius, el més brillant del cel, ja 
que apareix arran de l’horitzó abans de la sortida diària del Sol. I de manera força precisa. 
 
Els primers calendaris van prendre com a base les fases de la lluna, ja que són més fàcils 
d’observar que el cicle solar. El nostre calendari actual té com a base el cicle del sol, establert 
en 365 dies i un dia afegit cada quatre anys. 
 
Després de veure els vídeos següents, contesta les preguntes de sota: 
 

 
 
1) Per quin motiu els primers calendaris de la història es van fer segons el cicle de la lluna? 
 
 
2) Per què aquest calendari lunar no es va considerar prou pràctic? 
 
 
3) Quina cultura va crear el primer calendari solar? 
 
 
4) Quants mesos tenien, i de quants dies cada mes, els primers calendaris solars de la 
història? 
2.2 El nostre calendari 
 
La paraula calendari ve de la paraula “calendarium”, que era el llibre de comptes on 



s’anotaven els interessos mensuals dels préstecs. Aquests deutes es pagaven el primer dia de 
cada mes, és a dir, a les calendes. (En l’antiga Roma havia el costum de convocar a la 
població cada principi de mes per a anunciar la data en que la Lluna entraria en el seu primer 
quart. En llatí la paraula calés significa “cridar, convocar”, per aquest motiu al primer dia del 
mes se li va dir calendas) . Calendarium, finalment, es referia a tot el sistema d’organització 
del temps. 
 
Els romans van fer diferents reformes, però la primera referència fiable d’una cronologia 
totalment romana és del 450 abans de Crist. El segon rei de Roma, Numa Pompili, va ser qui 
va fer el primer calendari romà. Però després va venir el de Juli Cèsar, i més tard el d’August. 
De fet, el nom i l’organització dels mesos els el devem a ells. 
 
El següent vídeo ens en fa una explicación detallada: 
 

 
 
El nostre calendari és d’origen romà. Aquest comprenia primitivament 10 mesos de 30 i 31 
dies. Tenia 304 dies. L’any començava al març. Cada mes estava dedicat a un déu o deesa. El 
mes de juliol es deia Quintilis perquè era el cinquè mes del calendari romà. Posteriorment van 
canviar-li el nom en honor a Juli Cèsar. El més d’agost es deia Sextilis perquè era el sisè mes 
de l’any. També li van canviar el nom en honor a l’emperador August. 
 
L’estructura actual de 12 mesos de 28, 29, 30 o 31 dies es va adoptar amb la reforma juliana 
que l’emperador Juli Cèsar va fer a l’anterior calendari l’any 46 aC, que era de 10 mesos. Es 
van afegir dos mesos al principi de l’any: gener i febrer. 
 
Però la reforma definitiva, la que ha fet que tinguem el calendari tal com el coneixem avui, és 
la del papa Gregori XIII. Aquest és el que va aconseguir que la realitat astronòmica no fos 
diferent del còmput del temps. S’havia de canviar el calendari julià, que era el que s’havia 
seguit en tot el món cristià des del segle I abans de Crist. I ho va fer eliminant deu dies del 
mes d’octubre del 1582, de manera que del dia 4 es va passar al 15 d’octubre, com si res, per 
tal d’eliminar la diferència de 10 dies que es produïa cada 900 anys. Per això el nostre 
calendari s’anomena “calendari gregorià”, i conserva no només l’estructura sinó també els 
noms dels mesos i dos del cicles festius més importants: el Nadal i el Carnaval, antigues 
celebracions romanes (Saturnàlia i Lupercàlia) que es van cristianitzar. 
 
1) Per quin mes començava el primitiu calendari romà i a quin déu estava dedicat? 
 
 
2) Quants mesos tenia el calendari romà antic? 



 
 
3) Qui va organitzar el calendari romà en 365 dies? 
 
 
4) D’on provenen els noms de juliol i agost? Com es deien antigament? 
 
 
5) Per què setembre, octubre, novembre i desembre no es corresponen al mes número set, 
vuit, nou i deu? 
 
 
 
6) Què va ser la reforma juliana i la reforma gregoriana? 
 
 
 
 
2.3 Els dies de la setmana i les estacions de l’any 
 
Els noms dels dies de la setmana també procedeixen de la cultura romana. Investiga d’on 
han sortit els noms i escriu els que falten en el requadre. 
 

 



 

Els noms dels dies de la setmana estan relacionats amb els dels “7 astres visibles” que es 
coneixien en l’antiguitat. Encara que posteriorment es van fer canvis influenciats per la 
religió. Per exemple el Sàbbat és el dia de descans de la religió jueva i Dominus Die significa 
“Dia del Senyor”. 

Les estacions de l’any. L’any es pot dividir en 4 grans períodes que són les estacions. Per als 
camperols, l’any començava a l’hivern. 

L’hivern comença el 21 de desembre (solstici d’hivern) fins a l’equinocci de primavera (21 
de març). La primavera comença amb l’equinocci d’aquest nom (21 de març) fins al solstici 
d’estiu. L’estiu comença amb el solstici d’estiu (21 de juny) i acaba amb l’equinocci de tardor 
el 21 de setembre. La tardor és l’estació que va de l’equinocci de tardor (21 de setembre) fins 
al solstici d’hivern. 

Totes les estacions comencen per un equinocci o un solstici. Però saps que són els equinoccis 
i els solsticis? 

Segons el diccionari, el solstici és qualsevol dels dos punts de l’eclíptic més allunyats de 
l’equador. El moment que el sol passa per aquests punts són dos moments de l’any: el solstici 
d’estiu i el solstici d’hivern. 

El dia 21 de juny es produeix el solstici d’estiu. Aquest dia, a l’hemisferi nord, el sol descriu 
la trajectòria aparent més llarga i arriba al punt més alt en relació a l’horitzó. Per això és el 
dia més llarg de l’any i el que tanca l’estació de la primavera i obre la de l’estiu. A partir 
d’aquest moment, els dies s’aniran fent més curts i calorosos. 

El dia 21 de desembre es produeix el solstici d’hivern. La nit és més llarga i comença 
l’hivern. A partir d’aquest dia el dia creix fins al pròxim solstici. D’aquests dos solsticis han 
nascut dues festes molt importants: Sant Joan i el Nadal. 

L’equinocci és el moment en que el sol passa per l’equador i en què el dia i la nit són d’igual 
durada en tots els punts de la terra. Els equinoccis es donen dos cops a l’any: l’equinocci de 
primavera (21 de març) i l’equinocci de tardor (21 de setembre). Són els dos moments de 
l’any que hi ha les mateixes hores de dia com de nit. 

1- Què és el solstici d’hivern i d’estiu? En quines dates cauen? 

2.- Què són els equinoccis? En quines dates cauen? 

3- Nomena dues festes importants de cada estació? 

4- Quina relació hi ha entre els equinoccis/solsticis i les estacions? 



2.4 Festes fixes i festes mòbils 

Al nostre calendari podem trobar festes fixes i festes mòbils. Les festes fixes són aquelles que 
situem sempre a una mateixa data sense tenir present el dia de la setmana que sigui (per 
exemple, Nadal sempre és el 25 de desembre). La majoria de les nostres festivitats són fixes 
ja que fem servir un calendari basat en el sol. 

No obstant, al calendari també trobem altres festes que no són sempre a la mateixa data,  sinó 
que busquen un mateix dia de la setmana; aquestes són anomenades festes mòbils. Un 
exemple de festa mòbil és el “dia de la mare”, el qual se celebra el primer diumenge del mes 
de maig. A continuació trobem un llistat de “fórmules” per situar les festes mòbils més 
importants al calendari. 

PASQUA 1r diumenge després del 1r pleniluni de primavera 
DIUMENGE DE RAMS Diumenge anterior a Pasqua 

DIMECRES DE CENDRA 40 dies abans de Pasqua sense comptar els diumenges 
DIJOUS GRAS Dijous anterior al dimecres de cendra 

CARNESTOLTES Diumenge que fa 7 abans de Pasqua 
PENTECOSTA Diumenge que fa 7 després de Pasqua 

CORPUS CHRISTI Dijous posterior a l’octava de Pasqua 
ADVENT Els quatre diumenges anteriors a Nadal 

 

1. Assenyala les vuit festes del requadre anterior en aquest calendari. 

 



 



2.5 L’any litúrgic 

Les festes i tradicions que marca el calendari i que se celebren en el nostre país han nascut de 
la influència cultural i religiosa del cristianisme. 

L’església catòlica tradicionalment ha marcat unes èpoques de l’any amb motius diversos per 
ajudar a celebrar les diferents festes, tot recordant els fets de la vida de Jesús. És el que 
coneixem per temps litúrgic. L’any litúrgic comença amb advent. 

Les festes cristianes que han marcat més la nostra cultura són: Advent, Nadal, Epifania, 
Quaresma, el cicle de Setmana Santa, Pentecosta i Corpus. 

1. Explica aquestes festes. Si no saps que volen dir, busca-les en un diccionari o a la xarxa. 

 
 
Advent 
 
 

 

 
 
Nadal 
 
 

 

 
 
Epifania 
 
 

 

 
 
Quaresma 
 
 

 

 
 
Setmana Santa 
 
 

 

 
 
Pentecosta 
 
 

 

 
 
Corpus Christi 
 
 

 

 
 



3. Les festes de tardor i hivern 
 

El dia 21 de setembre comença la tardor. Comença el cicle agrícola amb la feina de la 
sembra, a la qual el pagès concedeix la màxima importància ja que en depèn la posterior 
collita i, per tant, la seva subsistència. També s’obre l’època de la caça. 

El dia 1 d’octubre, els nostres avis encenien el braser, tant si feia fred com si no. 
També era el dia d’estrenar la roba de tardor.  

Aquesta estació es caracteritza pel descens de les temperatures i del nombre d’hores 
de sol comportant una profunda transformació a la natura. Les fulles dels arbres caducifolis 
s’assequen i cauen. A la cuina de tardor predominen la caça, els bolets i la fruita seca. 

Les festes més importants de la tardor són el dia de Tots Sants i la diada dels difunts. 

 
 
3.1 TOTS SANTS 
 
El dia 1 de novembre correspon amb les festivitats de Tots Sants. Se celebra la festa de tots 
aquells sants que no tenen un dia en el calendari. La primera part del dia es dedicava als vius i 
la segona als morts. 
  
L’Església avui oficia en memòria de tots els sants que van esmerçar les seves vides en la 
propagació i defensa de la fe cristiana. La celebració d’aquesta festa l’1 de novembre data del 
segle IX i en ella s’integra tota una sèrie de cultes i ritus, sobretot celtes, anteriors al 
cristianisme, dedicats als avantpassats familiars. 
  
La festa de Tots Sants és, doncs, una festa dels avantpassats, un moment en el qual es 
recorden els morts familiars. Es fan cerimònies i oracions, s’ofrenen llums, es resen tres parts 
del rosari, es diuen tres misses i toquen les campanes durant tota la nit perquè els difunts que 
no han assolit encara la pau en trobin el camí. 
  
En aquesta festa hi ha tres costums: visitar els cementiris, fer castanyes i menjar panellets. Es 
tracta de relacionar el món dels vius amb el dels morts. 
  
 
 
Els cementiris 
  
L’1 de novembre és costum portar flors al difunts; també l’endemà, dia dels difunts. Aquest 
costum és d’origen romà. Els romans feien aquestes visites en èpoques de collites. Quan el 
cristianisme va adoptar aquest costum, va tractar de traslladar-lo a les festes dels sants 
patrons. D’aquí ve el costum que la festa major es dediqui als difunts. 
 
 



Els panellets 
  
Un dels costums més característics d’aquest dia és el dels panellets. Són uns pastissets fets, 
generalment, a base de patata, farina, ou, sucre, ametlles i pinyons. Es mengen la nit de l’1 de 
novembre, després de sopar. 
  
Antigament, els panellets rarament es compraven. La gent els adquiria participant a les rifes 
que es feien durant tot el matí i bona part de la tarda, o se’ls feia a casa. Quan van començar a 
establir-se les pastisseries, es va anar estenent el costum de comprar-los i les rifes van anar 
desapareixent. 
  
Abans els padrins regalaven els panellets als seus fillols, que adquirien a les rifes de 
panellets. Els cafès guarnien les taules amb els pastissos i es feia una rifa. La gent, quan sortia 
de missa, anava a voltar pels cafès per adquirir les postres del sopar. 
  
La castanyada 
  
L’1 de novembre després de sopar, se celebra la castanyada, àpat més o menys familiar, 
dedicat als morts, i que prové dels antics àpats funeraris. A més de les castanyes torrades, es 
mengen moniatos i panellets i es beu vi dolç o mistela. Tradicionalment, la castanyada tenia 
un to sever que manifestava el respecte als difunts i sovint s’acabava resant el rosari per les 
seves ànimes. 
  
En algunes pagesies era costum de posar una castanya a cada esglaó de l’escala abans d’anar 
a dormir. Els infants, quan les pujaven, per poder menjar cada castanya havien de resar un 
parenostre agenollats a cada esglaó. Si no ho feien, els morts els anirien a estirar els peus al 
llit. 
  
Les castanyes es torraven a casa o es compraven a les castanyeres per menjar-les a la nit de 
Tots Sants. Actualment, la gent es reuneix amb la família i els amics i mengen castanyes i 
panellets, que es compren a les pastisseries. 
 
3.2 DIADA DELS DIFUNTS 
 
El 2 de novembre és el dia dels difunts. L’església dedica els oficis als fidels i prega per la 
seva entrada al regne celestial. Molta gent confon aquest dia amb el de Tots Sants. És una 
celebració molt antiga que ve dels egipcis. 
  
La coincidència de la festa amb la sembra no és casual. Establien una relació entre els difunts 
i les llavors. Els pobles antics que creien en la resurrecció dels morts veien una certa analogia 
entre l’enterrament dels difunts i la seva resurrecció al cap d’un temps amb el soterrament de 
les llavors i el seu ressorgiment en espigues plenes de gra. 



  
La gent anava a les sepultures familiars, les endreçaven i adornaven amb flors. 
 
 
ACTIVITATS 
 
1. Digues quines frases són verdaderes o falses. A les falses escriu la correcció. 
 
A- El dia de Tots Sants i el dels difunts és el mateix dia. 
 
 
B- El dia 1 de novembre hi ha el costum de menjar moniatos, panellets i castanyes. 
 
 
C- Antigament, els panallets s’aconseguien en unes rifes o es feien a casa. 
 
 
D- La tardor comença a l’octubre. 
 
 
E- La tardor es caracteritza per la sembra de les llavors. 
 
 
F- El nostre calendari és d’origen romà i egipci. 
 
 
G- El dia 2 de novembre és el dia dels difunts. 
 
 
H- Tradicionalment, els fillols regalaven panellets als seus padrins que adquirien en les fires. 
 
 
I- El dia dels difunts es dediquen els oficis als fidels morts i es prega per les seves ànimes. 
 
 
J- El dia de Tots Sants se celebra la festa de tots aquells sants que no tenen menció en el 
calendari. 
 
 
 
2. Omple els espais en blanc amb la paraula adient. 
  



TOTS SANTS 
  
El dia ____ de______________és el dia de tots________. Aquest dia se celebra la festa de 
tots aquells sants que no tenen menció en el___________. La primera part del dia és dedicada 
als vius i la segona als_________. 
  
Abans, a partir de les dues del migdia es tancaven els teatres i els espectacles públics. Tothom 
anava al_________________a visitar els seus morts, com encara es fa ara. 
  
Hi havia la creença que els difunts que feia poc temps que ho eren surtien del Purgatori per 
anar a conviure unes hores en companyia dels seus familiars. 
  
El dia de Tots Sants és considerat com la___________festa de l’estació d’__________, tot i 
que no comenci fins un mes i mig més tard. Era de rigor posar-se l’___________encara que 
fes bon temps, i els dies anteriors no es podia dur, encara que es tingués fred. També a partir 
d’aquest dia, als nois se’ls vestia de llarg. 
  

Per tots Sants       Per tots Sants 
capes i mocadors grans     desa el vano i treu els guants 

  
  

LA CASTANYADA 
  
Amb tot, l’element més important és la___________, que se celebrava havent_________, en 
record dels antics àpats funeraris. La família feia un sopar després del qual 
es____________tres parts del rosari i es_____________les castanyes a la llar de foc. Després 
les castanyes es menjaven juntament amb dolços i____________, s’acompanyava amb vi bo 
o mistela. 
  
En algunes pagesies era costum de posar una____________a cada___________de l’escala 
abans d’anar a dormir. Els infants, quan les pujaven, per poder menjar-se la castanya havien 
de resar un_______________agenollats a cada esglaó. Si no ho feien, els morts els anirien a 
estirar els peus al_________. 
  
Abans els padrins regalaven els_____________als seus__________. Una nota típica d’aquest 
dia eren les_________de panellets. Els________guarnien les taules amb els pastissos i es feia 
una rifa. Ara fa un segle, els panellets rarament es compraven. La gent en sortir 
de__________anava a voltar pels cafès per adquirir les postres del sopar. 
  
Les castanyes es feien a casa o es compraven a les_______________per menjar-les a la nit de 
tots Sants. Actualment la gent es reuneix amb la família i els amics i mengen castanyes i 
panellets, que es compren a les pastisseries. 



3. Explica com organitzaries una castanyada a l’ institut. Fes un programa d’activitats i 
presenta-ho en forma de tríptic informatiu. 
 
 
 
 
  
4. Coneixes alguna tradició estrangera del dia de Tots Sants? Quina? Com se celebra? 
 
 
 
 
 
5. Diferencia el dia de Tots Sants i el dia dels difunts. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



3.3 L’ADVENT 
 
El mes de desembre s’escau la festa més important de l’any: el Nadal. Al camp, el mes de 
desembre és tingut per un mes de repòs. Es creu que la terra s’adorm i no es desperta fins al 
febrer, per això no s’hi fa cap feina. Es considera que és el millor temps per trasplantar, 
podar, empeltar i tallar arbres. 
 
Les ventades són considerades dolentes. Entre els remolins de vent hi ha el follet o el diable. 
És típic d’aquesta època fer volar estels. També es creia que el diable s’embolicava amb una 
capa de bufarut per desbaratar el naixement de Jesús. Quan el vent empeny, la gent se 
senyava, per por que el dimoni no volgués arrabassar-lo i endur-se’l a l’infern. També es creu 
que surt un estel el primer dia d’Advent i es fon per Nadal a mitja nit, l’estel d’Advent. Altres 
creuen que resplendeix fins a la candelera (2 de febrer). 
 
Abans del cristianisme hi havia les festes saturnals. Era el temps de Saturn. Saturn era el 
sembrador, el déu de la llavor (sata), el protector dels camps, que va ensenyar als humans a 
conrear la terra. Les festes saturnals eren com Nadal i Carnaval a la vegada. Eren les festes de 
finalització dels treballs del camp, després de la sembra. 

Inici del cicle de Nadal 

La litúrgia cristiana celebra l’Advent, preparació del Nadal. És el temps previ a l’adveniment 
o advent del naixement de Jesús. L’Advent és l’inici del cicle de Nadal, i va seguit del Nadal 
(naixement de Jesús) i de l’Epifania (l’adoració dels mags). La litúrgia cristiana celebra 
l’Advent, que és un temps d’espera. Vol dir adveniment, preludi de 4 setmanes de penitència, 
dejuni i pregària amb què la litúrgia cristiana prepara el Nadal. 
 
Actualment, comprèn el període de temps inclòs dins dels quatre diumenges abans de Nadal i 
comença pel diumenge més immediat a Sant Andreu (30 de novembre) i el quart abans de 
Nadal. Sempre s’escau entre el 27 de novembre i el 3 de desembre. Amb el primer diumenge 
d’Advent comencen les festes del cicle de Nadal. Cada diumenge abans de Nadal, s’encenen 
4 espelmes. Fins arribar al 25 de desembre. 
 
És també típic la corona i el calendari d’Advent. És el moment d’enviar les felicitacions de 
Nadal. Per portar el compte del curs de l’advent s’havien retallat uns ninots dels emprats per 
a calcular la quaresma. Solien simular un home amb 5 braços, 5 setmanes anteriors a Nadal. 
Cada diumenge se’ls tallava un braç i la nit de Nadal en tornar de la Missa del gall se li 
tallava el darrer i es tirava la resta de la figura al foc amb certa solemnitat. 

 



   

 

Qüestionari 

 

1. Com es deien les festes que se celebraven abans del cristianisme en aquesta època? 

2. Què és l’Advent? 

3. Quan comença el cicle de Nadal? 

4. Quan temps dura l’Advent? 

5. Com s’acostumen a assenyalar els quatre diumenges d’Advent? 

6. Què és la corona d’Advent? 

7. Quina tradició ens ajuda a comptar els dies que falten per arribar a Nadal? 

8. Quin sant del santoral cristià té les mateixes atribucions que el Pare Noel? 

9. Recordes alguna llegenda d’aquest sant? 

10. Què se celebra per la Puríssima (8 de desembre)? 

11. De quina era la patrona Santa Llúcia? 

12. Quina tradició es conserva encara ara pels voltants de la festa de Santa Llúcia? 

13. Quin dia es celebra Santa Llúcia? 

14. Què és la setmana dels tres dijous? 

15. Què hi acostuma a haver dins de les finestretes del calendari d’Advent? 

16. Quants dies té el calendari d’Advent? 

17. Quan comença el temps d’Advent? 

18. Quina és la iconografia de Santa Llúcia? 

 


