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FESTES 

 

En tenim de tota mena, de tradicionals i de populars, unes per conservar el llegat 

dels avantpassats i la identitat cultural d’un país, les altres per ser de nova 

generació i de domini públic. Totes per ser compartides amb la comunitat. Festes al 

carrer, festes en espais tancats; d’estiu i d’hivern; per a infants, per a joves, per a 

adults; gratuïtes i de pagament. Comencem el curs trepitjant raïm i celebrant la 

Diada, l’octubre ens farà gaudir de la castanyada, amb moniatos, castanyes i 

panellets, alhora que de la festa dels morts, tot disfressant-nos i passant pel túnel 

de la por. El novembre ens porta la celebració de l’estiuet de sant Martí i gaudim de 

la música tot celebrant la seva patrona, santa Cecília. El cicle de Nadal s’obre amb 

Sant Nicolau (el patró dels infants), muntar el pessebre, decorar l’arbre i emplenar 

la casa de garlandes. Àpats amb la família, els regals del tió, cantar nadales, les 

rifes, les innocentades, l’home dels nassos... L’any nou comença amb un brindis i 

raïm per continuar amb els tortells de Reis i de sant Antoni (els Tres Tombs) i 

arribar a Carnestoltes bo i gaudint de les disfresses i de la xerinola al carrer. Els 

caramels de sant Medir i la crema cremada de sant Josep posaran el punt dolç final 

per acomiadar l’hivern. La primavera fa floritures amb les palmes de Rams i els ous 

de Pasqua, i ens fa fruir de les roses de sant Jordi, les herbes remeieres de sant 

Ponç i les catifes de Corpus. L’estiu comença amb els focs de sant Joan, amb 

coques i petards, i ens porta les festes majors d’arreu. Un cicle complet de vivència 

ancestral alhora que de participació social. La festa com a exponent de la vida 

comunitària, l’alegria compartida i la rauxa... però amb seny. 
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