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NIT DE LES

ANIMES
I DIA DE TOTS SANTS
ELEMENTS DE LA FESTA / TRADICIONARI #01

HIVERN I FOSCA. Culturalment es considera que l’hivern s’inicia quaranta dies
després de l’equinocci de tardor, és a dir, entorn al 1 de novembre.
TEMPS DE MORT. Acaba el temps de les collites, la terra sembla esmorteïda
abans de tornar a iniciar el cicle. És moment de reflexionar sobre la temporalitat de la vida i recordar els difunts.
RITUALS DE RECORD. Des de temps remots i en diferents cultures s’han celebrat, en els primers dies de novembre, festes dedicades al record i a la relació
amb els difunts.
CELEBRACIÓ A MALLORCA. Entorn de Tots Sants se celebren rituals que es mouen entre la devoció i el respecte de cap als avantpassats i la celebració de la
por lligada a l’obscuritat de la mort.

HISToRIA DE LA FESTA
SAMHAIN, antecedent celta. Els orígens de Tots
Sants són en la celebració celta del Samhain, en
què es celebrava l’inici de l’any nou, l’1 de novembre. En els dies del Samhain la frontera
entre els vius i els morts desapareixia i els
esperits dels morts tornaven a la Terra. Per
això es feien profecies, fogueres, sacrificis,
fresses i aquelarres.
ALL HALLOWS EVE, el popular Halloween. A principis del segle VII el papa
Bonifaci IV va cristianitzar la celebració
i designà l’1 de novembre com el dia de Tots Sants (All Hallowa), i la nit de
Samhainva passar a anomenar-se la nit de Tots Sants o All-Halows Eve (més
tard Halloween).
DE “TOTS ELS SANTS” al “DIA DELS MORTS”. L’1 de novembre se celebra la
memòria de tots els sants que varen dedicar les seves vides a la propagació i
defensa de la fe cristiana. En canvi, el Dia dels Morts se celebra a l’endemà, dia
2 de novembre, anomenat “Dia de Difunts”.

ELEMENTS DOMESTICS

www.tradicionaridemallorca.cat

CANCONS
A una grossa solada
m’afany amb ses dues mans.
Es dijuni de Tots-Sants
me’n vaig a veure mu mare.
Amb es dit gros i es d’enmig
se fa un anell
que enganxa es pestell;
i just mancarà
sa sang de llumeta
molt molt calenteta,
i per a Tots-Sants
farem sa bufeta.
Fer bunyols de forat i coure’ls dins oli bullent.
De Tots-sants fins a Nadal
passam es ventre amb raons:
quatre nesples, dos murtons...
Ja ho val, ja ho val, massa ho val!
Es dijuni de Tots-Sants
és en temps de sementer,
i noltros el vàrem fer
set o vuit dies abans.
Es dissabte de Tots-Sants,
germans, serà un bell veure:
tenc de dur es guerrers a vendre
amb sa musica de Seuva
fins an es Mercat, sonant.
P’es maig acab s’escarada
que començ per a Tots-Sants,
i, com ve que estic cansada,
me solen dar una tupada
amb un garrot de set pams.
Una estora.

UN LLUM ENCÈS. Al vespre, es deixava un llum a la casa encès en sufragi
dels morts de la casa. També s’esperava la visita dels difunts, just aquesta nit.
Aquesta idea del retorn dels avantpassats no sempre tenia el mateix sentit que
inspiren la mort o els esperits, avui en dia. En les antigues cultures, els difunts,
i especialment els avantpassats, eren considerats com esperits protectors de la
casa, una mena de petites divinitats familiars en qui confiar.
ESPELMES EN FILERA I LLÀNTIES DE CARABASSA. Segons la creença, en aquesta nit les ànimes tornaven a llurs cases a visitar els vius, i per això era habitual
deixar-los llums encesos i petits presents. Era costum encendre espelmes i altres llums de flama, sovint a l’interior de càntirs i fruits del temps, com les carabasses, que s’acostumaven a decorar i que es col·locaven a la porta de la casa,
a les habitacions o a la cuina perquè les animetes trobessin el camí.
LLIT PREPARAT i PLAT A TAULA. També s’encenia el foc de la llar perquè s’escalfassin, s’obrien les portes, es posava un plat més a taula parada pel difunt, i
fins i tot es deixava un llit preparat i calent per si volia colgar-se, amb el cobertor obert. Era usual tenir la precaució de llevar els objectes dels racons, a
fi de permetre a les ànimes que s’hi poguessin posar.
ALTARS AMB ESPELMES I MENJAR. És data d’engalanar les tombes
però també preparar petits altars a casa per recordar els difunts. Encara hi ha indrets on, en la nit del vespre del Dia
de Tots Sants, se’ls deixen nous i pinyons trencats
o magranes obertes, damunt la taula de la
cuina, perquè si tornen i tenen fam puguin
menjar sense fer remor ni molestar els vius
que dormen, i llumeners encesos a la porta, perquè no ensopeguin...
CASTANYES AMAGADES A DIFERENTS
LLOCS DE LA CASA. Quan es feia la castanyada, s’advertia els infants que no es
mengessin totes les castanyes i en deixessin algunes
per les ànimes, ja que si no, en la nit els anirien a estirar dels peus
mentre dormien. Si els menuts deixaven alguna castanya als peus del llit o a
altre indret de la casa, a l’endemà hi trobaven un panellet, que el havia deixat
l’ànima. A Mallorca, eren més habituals bunyols o aglans, en comptes de castanyes. El alguns pobles, els infants en posaven a cada graó de l’escala de la casa
o pels racons, i d’altres resaven un parenostre en menjar-se-les perquè, a la nit,
els morts no se’ls enduguessin.
UNA DENT A LA PARET. A pobles com Sant Joan està documentat el costum
d’amagar en un forat de la paret les dents de llet caigudes dels infants, ja que
es deia que temps després, en ésser morts, tornarien a la seva llar la nit de Tots
Sants per a cercar-les.

RITUALS COL.LECTIUS
FRESSES I POR. En la Nit de les Ànimes les fresses i personatges com en Banyeta Verda i les jaies-bruixes de les rondalles són habituals de la celebració.
La mort ofereix una aproximació amb matisos diversos, des del misteri i la por,
d’una banda, a l’enyorança dels éssers estimats i l’esperança de retrobar-los
per un dia. La mirada carnavalesca –en forma de les fresses feréstegues- ofereix un marc d’aproximació a la realitat de la mort que n’alleugereix el pes en
introduir el registre festiu: una mena de catarsi col·lectiva. Tanmateix, no es
documenten a Mallorca tradicions consistents a representar la mort a través de
fresses, i en canvi sí molta cura a realitzar accions d’acollida dels difuns en la
seva nit de “retorn”.

LA FESTA DE LES LLANTERNES.
Des de molt antic, des de final
d’estiu ja era tradició buidar carabasses i penjar-les dels balcons, de la mateixa manera que
s’organitzaven pels carrers dels
pobles, unes curioses passejades
fins després de la caiguda del sol.
En aquesta mena de celebració
els infants duien penjades de la mà
llanternes, fetes amb meló, síndria,
carabassa o paper, i cantaven cançons
populars com Es sereno ha mort un moix o
Una teringa de tot es carrer.
REPRESENTACIONS TEATRALS. Fins al segle xx la festivitat de Tots Sants
comptava amb manifestacions de teatre popular, i la peça més representada
era Don Juan Tenorio, tant en la versió original com en una altra d’humorística i burlesca.
BALLS DE LA MORT. Un dels trets característics de les celebracions de Tots
Sants a Catalunya són les representacions teatrals al carrer. Antigament era
molt comuna la representació del “Ball de la Mort”, una peça teatral medieval molt estesa arreu d’Europa Aquest ball es representava per les places
dels nuclis antics de les viles i estava inspirat en una processó d’ànimes amb
un cert aire carnavalesc. Els participants a la processó portaven un llençol o
tela blanca al damunt i la cara tapada amb un vel negre, una torxa o ciri a la
mà i, com si fossin esperits del Més Enllà, sortien la nit de Tots Sants, a espantar els vianants.
LA CAPTA: paga o plora! L’antiga tradició de deixar menjar per als difunts es
representa en l’actual celebració de Halloween en la capta que fan els nins,
disfressats de morts i ànimes en pena, que van de casa en casa demanant
confits. “Trick or treat?” es podría traduir com “Broma o Regal?” o també
“Paga o plora”. Els infants demanen rebre confits (regal) però si a la casa no
n’hi donen, poden fer-hi alguna entremaliadura (broma). Aquest costum havia estat molt estès a Catalunya, les Illes Balears i també a tot Europa. Antigament es tractava d’un captiri per les ànimes
dels difunts: els infants anaven per les
cases de forma solemne, recitant
una pregària pels difunts a canvi d’alguna cosa per menjar.
FLORS AL CEMENTIRI. El dia
de Tots Sants toca visita al
cementiri. És el dia en què es
recorden els difunts, es visiten i engalanen les tombes
amb flors, i s’hi encenen espelmes en sufragi seu.
FOGUERES PURIFICADORES. També
era costum encendre fogueres al vespre
del dia 1, ja en la vigília del Dia de Difunts.
Aquestes fogueres eren fetes exclusivament de palla i no s’hi admetia la fusta ni cap tipus d’objectes vells ni
impureses. Era costum posar-hi al capcurucull una creu o una
figura humana feta de draps; es creia que el fum de la foguera
purificava l’espai i afavoria el trànsit de les animetes cap al cel. Aquest fum purificador també beneficiava els camps i els feia fructificar.

PERSONATGES
les ANIMETES. Segons la tradició, la Nit de Tots Sants o Nit de les Ànimes era la
nit en què les ànimes tornaven a llurs cases a visitar els vius, i per això era habitual deixar-los llums encesos i petits presents.
CERCAVILES DE BUBOTES. En alguns pobles de
Catalunya, en la Nit de les Ànimes es fan
cercaviles en què desfilen diverses representacions dels esperits dels morts que
la tradició ha creat al llarg del temps,
com ànimes en pena, fantasmes, bubotes i éssers terrorífics. A pobles de La
Cerdanya hi ha personatges específics
d’aquesta nit: en Rosegacebes, la Nit, en
Papassa.... A Mallorca, en canvi, no hi ha
documentades aquestes desfilades. Ben
al contrari: sí que existia la tradició de fer
bubotes durant la tardor i l’hivern (aparicions fantasmagòriques de joves embolicats amb llençols, que sortien de nit pels
carrers, a fi d’espantar algú), però justament
hom creia sacríleg fer les bubotes en la nit de
les Ànimes i Tots Sants.
les BRUIXES. La Nit del 31 d’octubre és propícia a aquelarres i trobades de
bruixes, i des del Samhain celta hi ha tradicions rituals que ho perpetuen. A
Viladrau d’Osona, Catalunya, s’hi celebra el Ball de Bruxies, una castanyada
basada en l’escenificació teatral d’una reunió de bruixes ocorreguda l’any 1617.
Està documentat que el dia 2/11/1617 hi hagué al poble una gran trobada de
bruixes provinents de tota la comarca. Poc després hi hagué tormentes, pedregades i greus inundacions, i la població interpretà que tals fets havien estat
causats per aquella reunió de persones “estrafolàries”. Això impulsà una bruixes
que portà moltes persones a ser jutjades i executades a la forca. Viladrau rememora cada 31 d’octubre a la nit, aquells fets amb una escenificació teatral a la
plaça del poble.

DIA DELS MORTS, AL MoN
DIA DE TODOS LOS SANTOS. A tota Llatinoamèrica d’influència hispànica, la festa
és especialment intensa i és anomenada Día de Todos los Santos.
DIA DE MUERTOS A MÈXIC. El “Día de Muertos” mexicà és una celebració que honora
els ancestres i que remunta en els seus orígens a l’època
dels indígenes de Mesoamèrica, tals com els Aztecas, Mayas, Purepechas, Nahues i Totonacas. La
celebració està marcada pel caràcter alegre i
per la tònica d’honorar les vides dels difunts.
La celebració és massiva, amb vigílies en
cementeris i espectaculars ofrenes de flors i
aliments a les tombes dels difunts.
SA PARU i OBON, al Nepa i el Japó. A
Àsia se celebren moltes festes populars
en honor als avantpassats morts. Són
característiques les visites als cementeris
amb ofrenes i crema d’encens a la Xina. A
Nepal se celebra el Sa-paru, una festa en
honor dels difunts que acaba convertint-se
en un carnestoltes. Al Japó, a l’estiu se celebra
l’Obon on és costum encendre espelmes i deixar-les anar en rius i llacs.
MASCARADES AFRICANES. A l’Àfrica, la creença entre la interrelació dels dos móns
és molt forta. Les mascarades que escenifiquen l’arribada dels esperits en són
exemple. A Madagascar se celebra la festa del retorn dels ossos, durant la qual es
desenterren els difunts, a qui parlen i entretenen per
HALLOWEEN, LA FESTA GLOBALITZADA. Al món anglosaxó se celebra la diada
de Halloween, festa que parteix dels mateixos orígens que el Tots Sants europeu i
amb la qual comparteix molts dels costums, com per exemple, les històries de por,
les fogueres, la imatgeria d’éssers del més enllà, la decoració de carabasses i altres
fruits, l’acapte de llepolies... Avui en dia es considera que Halloween és una festa
nordamericana que s’ha introduït a Europa per la influència de la cultura popular i
els mass media americans. No obstant, hem de tenir en compte que es tracta de
la mateixa festa de Tots Sants originària del món celta i que fou importada pels immigrants irlandesos a mitjans del segle XIX als Estats Units i el Canadà. La festa anà
adquirint una progressiva popularitat a partir de 1921 i veié un procés d’internacionalització a partir dels anys 80 gràcies al cinema i a la televisió. Per tant, podríem
dir que es tracta d’una festa d’anada i tornada entre els dos continents. Tornada, cal
dir-ho, que ha quedat descontextualitzada i desvirtualitzada del seu significat en pro
d’una banalització que l’ha reduïda a una espècie de carnestoltes temàtic.

GASTRONOMIA I PLAERS
“Per Tots Sants, aglans, nesples i esclata-sangs”. La gastronomia de Tots Sants és
rica i variada i està elaborada amb els productes propis de la temporada: nesples,
aglans, bolets, arbosses, atzeroles, serves, pomes, peres, magranes, raïms, castanyes, carabasses, codonys, anous, mandarines, llegums, cols, moniatos, melons hivernencs, caquis...
BUNYOLS I PANELLETS. Les elaboracions típiques
d’aquests dies són els panellets o “panets de mort”,
els bunyols, els moniatos torrats o bullits, la greixonera de moniato, les castanyes torrades que protagonitzen les “castanyades” arreu de Catalunya, i els
rosaris ensucrats.
El PENJOLL. El rosari ensucrat de Tots Sants està
relacionat amb el ‘penjoll’ que uns dies abans, per
les Verges, solien elaborar els infants, fent ronda
de casa en casa amb senalles per recollir dolços,
bunyols, confits, fruits i altres llepolies que els donaven a canvi de danses i cants.
ROSARIS ENSUCRATS. Els rosaris es feien amb massapà,
fruites confitades i una patena de carabassat al centre, sovint
decorada amb una imatge votiva. Era tradició que els regalassin els padrins/es als
seus fillols/es el dia de Tots Sants. Actualment es fa amb caramels i llepolies més
modernes, i amb una moneda de xocolata o galeta rodona en comptes de patena.
DELS ‘PANETS DE MORT’ ALS ‘PANELLETS’. A Mallorca i a bona part de Catalunya
són típics els panellets: petites elaboracions fetes a base de massapà i decorades
amb pinyons o ametlles, que són relativament recents, de finals del XIX o principis
del XX. Anteriorment, l’elaboració més pròpia eren els ‘panets de mort’, equivalents
als ‘panes de muerto’ que avui perviuen a Mèxic en la celebració del Día de Muertos.

FRASES FETES
“Animetes santes!” > exclamació en haver-hi qualque denou
“Veure ànimes” > veure bellumes
“Treure una ànima del purgatori” > quan s’avenen de pensament
“Esser una animeta” > un pobre errat de comptes
“Esser una ànima mea” > un desgraciadet
“Això és com qui treure una ànima del purgatori” > una cosa difícil
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