XER-CASTANYADA
Novembre 2003

E d i t a : T a l l er d e t ra d i c i on s c i c l e mi t j a i s u p eri or

Taller 1: La roda de les festes

Hem parlat de….
SOLSTICI
EQUINOCCI
ESTACIONS
Hem situat les principals festes tradicionals al calendari seguint les estacions.
Hem donat la volta a la roda i hem intercanviat les nostres vivències de cada festa.

Taller 2: La castanyada, una tradició…
LA FESTA
La tradició de la castanyada diu que hem de:
•
•
•
•

Torrar castanyes
F er p anel l ets
C ou re m oni atos
P ortar f l ors al cem enti ri

A l’escola els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial han fet panallets.
Uns avis han vingut a coure castanyes i ens les menjarem tots junts.
Celebrem la CASTANYADA!!!

Cantarella que cantaven
abans les castanyeres.
CALENTES I GROSSES;
QUI EN VOL,
ARA QUE FUMEN?

La mainada, per fer-les
enfadar, els cridava:
PETITES I DOLENTES;
DE LES VUIT,
SET LES PUDENTES.

Font d’informació: C os tu mari
C atal à , de J oan A made s

ELS CASTANYERS
31 d’octubre del 2003

Taller 3: La festa abans… Què en sabem?

Consultem:
1.Temps de castanyes i panellets.
http://www.solblau.net/08800/octubre99/13.htm.
2. Les rifes de panellets.
http://www.etnocat.org/festa/totsants/panellet.html
3.Tots Sants.
http:www.etnocat.org/festa/totsants/

Activitats
 Lectura dels diferents apartats.
 Contesta les següents qüestions:
 En què consistien les rifes dels panellets?
 Què se sol fer durant les visites al cementiri?

Fotografia de panellets.
Fotografia d’una rifa de
panellets

.

Taller 6: Recull d'activitats
1. Hem recollit les festes que es fan a nivell de comarca i pobles dels voltants, a
partir del periòdics comarcals, EL 9 NOU i LA MARXA.
Veiem que la castanyada es celebra entre el divendres 31 d’octubre i el
diumenge 2 de novembre, en diferents poblacions: Calldetenes, Muntanyola,
Viladrau, Campdevànol, Ribes de Fresser, Sant Pere de Torelló, Aiguafreda,
Manlleu, Tona, Torelló i Sant Joan de les Abadesses.
Ripoll és l’unica població dels voltants on es celebra la carbassada, una festa
tradicional local que ha estat recuperada recentment.
També hi ha la festa de les bruixes a Viladrau i a Sant Feliu Sasserra.

Castanyada popular
Fira a Viladrau
Bruixes i bruixots
2. Hem recollit alguna notícia en alguns diaris d’aquesta setmana.
Veiem que en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA i en l’AVUI es fa referència al
Hallowe’en, una festa importada que va guanyant seguidors, però que no ha de fer
perdre la nostra tradicional CASTANYADA.
Vegeu els còmics d’avui: castanyada amb referència a les properes eleccions i al
Hallowe’en (de La Marxa i del 9 Nou):

