dissabte 7 de novembre de 2009

Castanyada i
Tots Sants

Aktiviteter på höstfesten

Den 7 november klockan 14.00 firar vi Alla helgons dag. Detta gör vi i en
lokal som ligger på Wiboms väg 10 i Solna (man måste gå ner två trappor).
Närmaste Tbanestation är Västra Skogen (se karta på nästa sida).
Vi börjar med att laga "panellets" med barnen kl. 14:00, senare runt 15:00
äter vi som vanligt lite "pa amb tomàquet" med tilltugg och självfallet även
panellets.
Priset är 25 SEK för medlemmar och 50 för icke medlemmar. För barn är
det gratis.
OSA senast den 6 november, antingen via mejl till
info@lesquatrebarres.org, eller genom att ringa till Èric Torra på 070 412 57 14.
Vi ses där!

Tradicions per Tots Sants d'arreu dels Països
Catalans

Per Tots Sants hi ha el costum que els padrins i padrines regalin una espècie
de "mona" als seus fillols i filloles. En la majoria de casos aquest regal consisteix
en panellets i castanyes. Ara bé, en algunes zones del país, el regal és diferent.

El panilló

A Gandesa els padrins regalen el "panilló" al seus fillols, un berenar
especial consistent en un pa de mig quilo farcit amb tot tipus de queviures, que
s’acompanya amb panellets, castanyes i amb diners en metàl∙lic.

Rosaris ensucrats i altres llepolies

La diada de Tots Sants a Mallorca té un protagonista dolç destacat: els
rosaris ensucrats, uns grans collarets fets de llepolies que els padrins regalen als
fillols aquest dia. Els nins i nines els exhibeixen durant tot el dia amb orgull i els
acaben devorant amb golafreria.

Panellets o migetes

Els panellets són uns pans molt petits, normalment rodons, producte de la
rebosteria casolana que s'elaboren per la diada de Tots Sants. Aquest costum
gastronòmic és hereu d'antics cultes funeraris que consistien en elaborar i portar
menjar a les tombes dels difunts. Hi ha tantes maneres de fer panellets com cases,
segons el costum i la imaginació familiars, però habitualment es fan amb una
massa de sucre, rovells d'ou i ametlla (a vegades també barrejada també amb
patata o moniato) que es decora i complementa amb d'altres elements (coco, fruites
confitades, pinyons, xocolata, etc). A les terres lleidetanes els anomenen migetes.

Activitats de la festa de la tardor

Dissabte 7 de novembre a partir de les 14:00 celebrarem la diada de Tots
Sants (o la Castanyada). Com darrerament acostumem a fer, ens trobarem al local
situat a Wiboms Väg 10 de Solna (recordeu que s'han de baixar 2 pisos).
Començarem la trobada a les 14:00 mirant d'engrescar (o d'enredar, segons
com es vulgui veure) la mainada que hi hagi perquè s'empastifin les mans, i ens
facin uns quants panallets ben bons. També serà benvingut a participar d'aquesta
activitat qualsevol ganàpia amb ganes de fer boletes de massapà, sempre que en
faci més de les que es mengi! Potser seria indicat portar un davantal, o roba
adequada per si un s'embrut.
Si pogués ser, ens agradaria que algú ens donés un cop de mà amb la
mainada.
Cap allà a les 15:00 farem una mica de pa amb tomàquet acompanyat
d'embotit i formatge, també hi haurà una mica de vi, gentilesa de Torres. No cal dir
que de postres no hi faltaran els panelles que haurem fet abans, i una mica de cafè
o te segons el gust de cadascú.
Malauradament tot té un cost, encara que en aquest cas sigui simbòlic: per
als socis el preu serà de 25 SEK, i de 50 per als qui no siguin socis. Quant a la
mainada, i tenint en compte que els farem treballar de valent fent panellets, hem
pensat que el més just és que aquest esdeveniment els sigui gratuït.
Cal que confirmeu l'assistència abans de divendres 6 de novembre, podeu
ferho enviant un correu a info@lesquatrebarres.org, o bé trucant a l'Èric Torra al
mòbil 070 412 57 14.
Us hi esperem!

La Carbassada

Una festa poc coneguda és la de la
Carbassada, que se celebra a Ripoll l'1 de
novembre, un costum popular amb més de tres
generacions de tradició, que evidencia que l’ús de
carbasses i espelmes per celebrar la festa de Tots
Sants no és exclusiu de la tradició irlandesa,
anglosaxona o celta, com apunten alguns, sinó que
possiblement formi part del costumari universal
per representar, mitjançant els recursos que hom té
a mà, les ànimes dels difunts. [font: festes.org]

Propers actes programats

• Després de festes nadalenques farem la Torronada, la primera activitat de
l'any. Ens reunirem per menjar torrons, i si els pares ho volen, els més
menuts podran fer cagar el tió.
• A mitjans de març farem l'Assemblea General, i escollirem la nova junta,
on tothom qui ho vulgui pot participar.
• A mitjans d'abril celebrarem la diada de Sant Jordi i presentarem la nova
junta.
• No oblideu que el darrer divendres de cada mes acostumem a fer un sopar.

Kommande activiteter

• Efter jul och nyår — Torrófest.
• I mitten av mars — Årsmöte.
• I mitten av april — Sant Jordi.
• Vi träffas alltid den sista fredagen i varje månad på någon restaurang i
Stockholm.

Mapa/Karta

Com arribarhi: agafeu el metro fins a Västra Skogen (línia blava),
seguiu el recorregut del mapa. A Wiboms väg 10, baixeu dos pisos. A la
porta hi diu "bofinken".
Hitta dit: ta tunnelbanan till Västra Skogen (blå linjen), följ den
markerade vägen på kartan. På Wiboms väg 10, gå två trappor ned. Det står
"bofinken" på dörren.
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